Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.
1. Zgromadziła nas tu razem miłość Chrystusa
weselmy się w Nim i radujmy.
2. Z pokorą szczerą kochajmy Boga
i czystym sercem miłujmy się nawzajem.
3. Skoro wszyscy się tu gromadzimy - strzeżmy się
tego, co nas rozdziela.
4. Niech ustaną gniewy i spory
a pośrodku nas niech będzie Chrystus.
5. Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste Boże
razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa.
6. To będzie naszą radością czystą i bez granic
przez nieskończone wieki wieków. Amen.

…miłość względem Boga,
polega na spełnianiu Jego przykazań. (1J 5, 3)

zdj. i dobór cytatu: tsw

Bóg tak ukochał świat, że Syna dał,
abyśmy mieli życie wieczne.
1. Któż nas odłączy od miłości Pana?
On własnego syna nie oszczędził wydajac go za nas.
Oto daje nam dzisiaj swoje Ciało i Krew,
gdyż Jego miłość jest silniejsza niż śmierć.
2. Któż nas odłączy od miłości Pana?
Chrystus, który umarł za nas, zmartwychwstał!
Chleb, który łamiemy, jest Paschą Boga,
Ten, który nas ukochał,
daje nam udział w swoim zwycięstwie.
3. Któż nas odłączy od miłości Pana?
Jak niewinnego Baranka na śmierć Go zaprowadzono.
Jego ciało jest naszą mocą w trwodze i nieszczęściu,
Jego Krew jest naszym życiem,
jeśli trzeba umrzeć za niego!
słowa: Paweł Trzopek OP; muzyka: Andre Gouzes OP

Miłość czyni największy ciężar lekkim
i wszelką gorycz w słodycz przemienia.
(św. Franciszek z Asyżu)
https://youtu.be/FycnZFS9yh8

Trzeba kochać wiedzę i mądrość,
lecz nad nią przekładać miłość.
(św. Augustyn)

Zbyt wiele się żąda od miłości,
zbyt mało się na nią zasługuje.
(Teofil Janicki)
1 Golgoto, Golgoto, Golgoto
W tej ciszy przebywam wciąż rad
W tej ciszy daleki jest świat
Ty koisz mój ból usuwasz mój strach
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy
Ref.: To nie gwoździe Cię przybiły
lecz mój grzech
To nie ludzie Cię skrzywdzili
lecz mój grzech
To nie gwoździe Cię trzymały
lecz mój grzech
Choć tak dawno to się stało widziałeś mnie
2. Golgoto, Golgoto, Golgoto!
Ja widzę Cię Zbawco mój tam.
Jak wiele masz sińców i ran.
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam,
Uwolnić mnie z grzechów i win.
Ref.: To nie gwoździe Cię przebiły...

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

3. Golgoto, Golgoto, Golgoto!
Wspominam tak często ten dzień:
Golgotę i słodki jej cień.
Przyszedłem pod Krzyż z ciężarem mych win,
Uwolnił mnie tam Boży Syn.
Ref.: To nie gwoździe Cię przebiły...

Ref.:
Czarna Madonno, witaj nam.
Królowo nasza, witaj nam.
Przed Tobą stoi wierny lud,
podziwiać Twej miłości cud.
1. Do Twoich stóp w potrzeby czas,
Tysiącem dróg garniemy się wraz.
2. Twe imię jest jak błękit dnia,
I prośby gest,gdy serce nam łka.
3. W opiekę weź Maryjo świat
Niech Twoja cześć zakwita jak kwiat.
4. Modlitwy to ten serca zew
Przed Boga tron, Ty zanieś nasz śpiew.

Miłość prawdziwa własnego zysku nie szuka.
(Tomasz a Kempis)

Miłość nie pieści się ze znieczulicą.
(Teofil Janicki)

Prawdziwa miłość jest jak słońce:
wszystkich ogarnia i wszystkim chce być pożyteczną.
(św. Ignacy Loyola)

Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim.
(1 J 4, 16)

Miłość twoje łzy osuszy, miłość rany twe zagoi,
Miłość wróci spokój duszy, miłość świata złość rozbroi…
(Bołoz Karol Antoniewicz SJ)

Miłość i wierność gładzą winę,
bojaźń Pańska ze złych dróg sprowadza.
(Prz 16, 6)

Hymn krwiodawców
Ref: Zostań bohaterem miłości
Oddaj krew w Przypływie Radości
Zostań dawcą miłości
Honorowym krwi dawcą,
zrób to dla miłości
1. Każda kropla krwi
Oddana z miłości
Sprawi, że życie twe
Wyjdzie z szarości
Nabierze barw Pełnych jasności
Litr życzliwości
Pomóż z litrem radości
Ref: Zostań bohaterem... x2
2. Każda kropla, kropla krwi
oddana z miłości ratuje czyjeś życie
daje nadzieje
ktoś się śmieje
ktoś będzie mógł żyć
dzięki szlachetności
twojego serca
które słynie z hojności
Ref: Zostań bohaterem... x2
słowa i muzyka: T. Szymczak

Miłość w bliźnim wskaże brata, ona w sercu litość wzbudzi,
Miłość wskaże nicość świata, miłość wskaże godność ludzi.
(Bołoz Karol Antoniewicz SJ)

Miłujcie waszych nieprzyjaciół
I módlcie się za tych, którzy was prześladują
Tak będziecie synami Ojca waszego
Który jest w niebie
Ponieważ On sprawia,
Że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi
I On zsyła deszcz
Na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują
Cóż za nagrodę mieć będziecie
Czyż i celnicy tak nie czynią?
I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci
Cóż szczególnego czynicie
Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc święci jak Bóg jest święty!
Bądźcie więc święci jak Bóg jest święty!
Ponieważ ...

Tresuj w sobie miłość własną,
rozpieszczaj – miłość bliźniego.
(Teofil Janicki)

Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.
Nie lękajcie się, ja jestem z wami z wami
Nie lękajcie się, Bóg jest miłością
Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze
1. Ty jesteś skałą zbawienia
jedyną naszą ostoją
przychodzimy do ciebie po światło
ulecz nasze serca zmartwychwstać daj.
2. Pomóż nam wytrwać przy tobie
być wiernym przez życia czas
tylko w tobie cała nasza nadzieja,
Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas.
3. Przekażcie światu mój ogień
pokoju i miłosierdzia
Nieście wszystkim orędzie nadziei
Moje światło niech świeci wśród was.
Słowa: Piotr Pałka

W rzeczach koniecznych - zgoda i jedność,
w wątpliwych - wolność,
we wszystkich miłość potrzebna.
(św. Augustyn)

Zziębnięte serca łatwiej ogrzać w miłosnej p a r z e.
(Teofil Janicki)

Świat bez miłości byłby Saharą.
(Antoni Regulski)

Nie kocha ten, kto w miłości szuka tylko własnej satysfakcji.
(św. Tomasz z Akwinu)

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

Miłość jak kwiat – ścięty nie zakwitnie.
(Antoni Regulski)

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw
https://www.youtube.com/watch?v=CstjwTnbkfw

zdj. pw

Niech nikt nie szuka własnego dobra,
lecz dobra bliźniego.
(1 Kor 10, 24)

Przyjaźń nie wymaga słów,
to samotność, wolna od lęku samotności.
(Dag Hammarskjöld)

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. MM; dobór cytatu: tsw

zdj.i dobór cytatu: tsw

Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
cielę i lew paść się będą społem
i mały chłopiec będzie je poganiał.
(Iz 11, 6)

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

PSALM 15
Domine, quis habitatit in tabernaculo Tuo
Kto będzie w Twoim mieszkaniu przebywał?
Kto będzie Twego pałacu świętego,
Wieczny mój Boże, wesela zażywał?
Człowiek niewinny, człowiek uprzejmego
Serca, który sprawiedliwość miłuje,
Który nie mówi słowa fałszywego,
Który bliźniego swego nie szacuje,
Nie szuka z cudzą szkodą swej korzyści,
Przeciw obmowcom sąsiada ratuje,
Ma niepobożne ludzi w nienawiści,
Dobrym, gdzie może, pomocy dodawa,
A co przyrzecze, by najciężej - ziści;
Pieniędzy w lichwę nikomu nie dawa,
Nie bierze darów przeciw niewinnemu:
Kto się tak rządzi, kto przy tym zostawa,
Śmiele niech ufa pokojowi swemu.
Jan Kochanowski

Słowo otuchy jest tak samo dobre
jak dobry uczynek.
(św. Klemens Aleksandryjski)

zdj. pw

Miłujmy czynem i prawdą. (1 J 3, 18)
Czynna dobroć jest naturalnym owocem miłości.
Czynne miłosierdzie jest prawdą miłości.
(o. Władysław Kluz OCD)

Czyń dobro dobrze.
Cel różnicuje, nadaje kształt. Czysta intencja,
porządek, pilność, bez zwłoki i miłośnie.
(św. Maksymilian Maria Kolbe)

W każdej sytuacji tryumfuje dobroć.
(św. Jan XXIII)

Być dobrym pośród dobrych, to sprawa zwykłej cnoty;
ale być dobrym pośród złych, to już swoiste bohaterstwo.
(św. Bernard z Clairvaux)

Miłość nie stara się panować,
robi coś więcej - kształtuje.
(Johann W. Goethe)

Miłość jest najcudowniejszą,
świętą cnotą chrześcijańską.
(św. Jan XXIII)

Miłość nie potępia –
miłość oczyszcza i dźwiga.
(Henryk Ibsen)

W ogrodach miłości
róże mają mniej cierni.
(Teofil Janicki)

Kochaj bezinteresownie,
a zobaczysz ile to kosztuje.
(Antoni Regulski TChr)

Jak z ziemi słońca blask złoty obfite kwiaty i żniwa,
Tak z duszy męstwo i cnoty dobywa miłość prawdziwa.
(Antoni E. Odyniec)

Miłość jest drabiną,
po której zbliżamy się do Boga.
(Friedrich Schiller)

Kto kocha - leci, biegnie i raduje się;
wolny jest i nic go nie więzi.
(Tomasz a Kempis)

Miłość wzrusza serce Pana Boga.
(św. Jan Maria Vianney)

Najwięcej miłuje ten,
kto się najbardziej poddaje,
kto w sobie zwycięża siebie.
(bł. Stefan Wyszyński)

Tylko człowiek dobry
może być prawdziwie szczęśliwy.
(Sokrates)

Dziełami miłości zamykamy sobie bramy piekła,
a otwieramy raju.
(św. Jan Bosko)

Ten tylko ani jednego dnia nie utraci,
Kto w każdym coś dobrego zrobi dla swych braci.
(abp Ignacy Krasicki),

Łatwiej kochać rośliny, zwierzęta niż ludzi;
Lecz zyska nieśmiertelność, kto tę miłość wzbudzi.
(Emil Zegadłowicza)

Serce wrażliwe - swą życia radość
wyśpiewuje rymem,
dla ludzi i Boga ma zawsze miłość
i służy im dobrym czynem.
(Teofil Janicki)

Modlitwa anonimowa z internetu

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki
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