Położę kres twojej rozpuście i nierządowi twemu…
(Ez 23, 27)

Potok nie odbija blasku nieba,
rozpusta nie dopuszcza do duszy obrazu Boga.
(ks. Stanisław Jarzyna)

PSALM 56
Miserere mei, Deus,
quoniam conculcavit me homo
Smiłuj się nade mną, Boże litościwy,
Bo mię prawie w ziemię wbił człowiek złośliwy;
Nie mam odpoczynku, nie mam i wytchnienia
Od jego potwarzy i jego trapienia.
Wdeptali mię w ziemię ludzie nieżyczliwi,
A wojskami chodzą, którzy krwie mej chciwi;
Ale kiedykolwiek strach mię jaki zejmie,
Tobie ja, o Panie mój, ufam uprzejmie.
Pańskie słowa u mnie są wielkiej zacności,
Nań się ja spuściwszy jestem tej ufności,
Że kiedy się na mię nabarziej nasadzi,
Nigdy mi śmiertelny człowiek nie zawadzi.

Nie zapładniaj diabelskim nasieniem
własnej wyobraźni!
(Teofil Janicki)

Co wyrzekę, wszytko opak wywracają;
By mi jedno szkodzić, na to pieczą mają;
Schadzki o mnie czynią, radzą, naprawują,
Gdzie się jedno ruszę, wszędy mię szlakują.
I nie weźmie złość ich pomsty? Być nie może;
Wylejesz Ty swój gniew na nie, wieczny Boże!
Masz Ty policzone uciekania moje,
A łzy oczu moich wiadro chowa Twoje.
Jest to w księgach Twoich, a mnie serce tuszy,
Ze mój nieprzyjaciel wrychle nazad ruszy,
Bo kiedym się kolwiek uciekał do Ciebie,
Zawżdym poznał, że Ty słyszysz mię i w niebie.
Pańskie słowa u mnie są wielkiej zacności,
Nań się ja spuściwszy jestem tej ufności,
Ze kiedy się na mię nabarziej nasadzi,
Nigdy rni śmiertelny człowiek nie zawadzi.
Pomnię ślub swój, Panie, i będęć dziękował,
Żeś mię nagłej śmierci łaskawie uchował;
Uchowałeś szwanku, abych [w] liczbie żywych
Po Twych, Panie, chodził szcieżkach świętobliwych.
Jan Kochanowski

Z namiętnościami jest jak z końmi;
jak się im zbytnio cugli popuści, to wóz wywrócą i furmana zabić mogą.
(ks. Stanisław Jarzyna)

Nie wychodź na spotkanie kobiety rozpustnej, byś nie wpadł w jej sidła.
(Syr 9, 3)

Kto z pożądaniem zaczyna paktować,
ten już w połowie jest zwyciężony.
(ks. Stanisław Jarzyna)

Rozpusta jest zboczeniem z drogi czystości.
(Teofil Janicki)

Węzeł gordyjski:
przywiązanie do rozwiązłości.
(Teofil Janicki)

Nieczystość
Spójrz na siebie dziś dziewczyno, zobacz jak wyglądasz,
Życie, które wciąż prowadzisz, kiedyś życie poddasz.
Z własnej woli się oddajesz, zbierasz za to marne grosze,
Na tyle swoje życie cenisz? Proszę pomóż jej mój Boże.
Biedny chłopcze, też się obudź. Przejrzyj dziś na oczy,
Spróbuj piękną i słodziutką sobą zauroczyć.
Bo kobiety nie są po to, by jak rzeczy je traktować,
Bierzesz jedną, wykorzystasz i zaczynasz znów polować.
Z głowy, z serca powyrzucać myśli brudne,
Wiem, że to niełatwe, wiem, że jest to trudne.
Lecz, gdy siebie w środku złamiesz,
Kiedyś wśród najlepszych staniesz.
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…człowiek nieczysty wobec swego ciała nie zazna spokoju,
aż go ogień spali.
(Syr 23, 17)

Nie daj się diabłu za ogonek wodzić.
(Teofil Janicki)

Zła żądza zgubi tego, kto jej nabył
i uczyni go uciechą dla wrogów.
(Syr 6, 4)

Na nic jedwabie, szyfony, atłasy,
gdy żywot szmatławy.
(Teofil Janicki)

Nie oddawaj się nierządnicom,
abyś nie stracił swego dziedzictwa.
(Syr 9, 6)

Nie brudź tej miłości,
która brudne nogi całuje!
(Teofil Janicki)

Szewczyk Dratewka:
Poranny smog gorszy od wawelskiego smoka.
(Teofil Janicki)
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PSALM 60
Deus, repulisti nos et destruxisti nos

Dla pieniędzy i cnota w nędzy.
(Antoni Regulski)

Rozproszyłeś nas, Boże, Boże niezmierzony,
Skaziłeś nas, naszymi grzechy obrażony;
Smiłuj się kiedy, a gniew porzuciwszy
Nawróć się do nas teskliwych życzliwszy!
Ruszyłeś z gruntu ziemie, podać się musiała,
Łaski Twojej potrzeba, jeśli ma być cała;
Okazałeś gniew jawny swój nad nami,
Dałeś nam trunek na poły ze łzami.
Dawałeś Ty niedawno chorągiew swym wiernym
Iszcząc się w słowie swoim; i dziś miłosiernym
Okiem na swój lud wejźrzy u trapiony
A przyjmi znowu nas do swej obrony!
Mówił Pan w przybytku swym, a mnie uweselił:
"Sznurem zmierzę Sichimę, Sukot będę dzielił,
Mój jest Galaad, mnie Manasses służy,
Moc mojej głowy jest Efraim duży.
W mym posłuszeństwie Judas, prawodawca chwalny,
Hardy Moabczyk - to mój szaflik umywalny.
Półka trzewików moich Idumea
I ty mnie czołem uderz, Filistea!"
Kto mi do ręku poda miasto niedobyte?
Kto mię zawiedzie w pola idumskie obfite?
Nikt oprócz Ciebie, którego dziś znamy
Gniew na się ani wodzem swych wojsk mamy.
Dopomóż nam w trudnościach naszych, wieczny Boże;
Nikt bezpieczen w nadzieję ludzką być nie może;
Za Twym powodem serce się nam wróci,
A nieprzyjaciel prędko tył obróci.

Jan Kochanowski

Namiętność opiera się o łóżko,
miłość - o serce.
(Teofil Janicki)

Hilarion powiada: Rozhukanemu źrebcowi
i nieczystemu ciału trzeba ujmować pokarmu.
(bł. Henryk Suzo)

PSALM 59
Eripe me de inimicis meis, Deus
Boże, który sług nigdy nie przepomnisz swoich,
Wyrwi mię z rąk okrutnych nieprzyjaciół moich,
Broń mię przeciw zuchwalcom i jawnogrzesznikom
Ani mię w moc podawaj bezecnym głównikom.
Oto na gardło moje tajemnie czyhają,
Oto radę i schadzki co dzień o mnie mają,
Nie żebych co wystąpił albo co przewinił;
Jakom żyw, żadnemu z nich źle nic nie uczynił.
Ale Ty, który władasz zastępy zbrojnemi,
Ty mię ratuj, a pojźrzy okiem swym ku ziemi;
Pokarz jawnie przewrotne, złe ludzi, żadnemu
Nie cierp' ani okazuj łaski niezbożnemu!
Skoro wieczór, ci schodzą, drudzy następują,
Wszytki jako psi głodni ulice krzyżują;
Słowa ich (aż i słuchać strach człowieka) krwawe,
Jadowite, śmiertelne, wszytko miecze prawe.

Nierząd nazywa się dzisiaj miłością.
(sł. B. Anzelm Gąsek OCD)

Ale wszytka ta groźba za śmiech Tobie stanie,
A ja na Cię moc jego zachowam, mój Panie!
Ty mój zły czas uprzedzisz miłosierdziem swoim
I nad nieprzyjacielem dasz mi górę moim.
Wszakże nie trać ich zaraz ani nazbyt skoro,
Aby nie było ludziom zapomnieć tak sporo
Twojej sprawiedliwości, ale je zraź swemi
Rękoma i po wszytkiej rozprósz błędne ziemi.
Prze hardą myśl a prze ich kłamstwo niewstydliwe,
Prze ich krzywe przysięgi i bluźnieistwo żywe
Wyniszcz je w gniewie swoim, niechaj się świat czuje,
Że Bóg, na niebie siedząc, wszystkiemu panuje.
Skoro wieczór, ci schodzą, drudzy następują,
Wszytki jako psi nocni ulice krzyżują;
Ale będąc krzyżować chleba upraszając
Niedawno, a pójdą spać brzucho głodne mając.
A ja Twoje moc będę i dobroć wyznawał,
Boś Ty przy mnie w przygodzie, Boże mój przestawał.
Boże mój, obrońca mój, ucieczko i zbroja,
Tobie śpiewać na wieki lutnia będzie moja!
Jan Kochanowski

Pornografia: sztuka toaletowa.
(Antoni Regulski)

A szkoda zwać człowiekiem,
kto bydlęco żyje.
(Jan Kochanowski)

CZYSTOŚĆ
Myślałam, że uzdrowiłeś moją duszę i ciało,
Myślałam, że to był cud, który się już nie odwróci,
Szatan po tym śmiał się, właśnie tak mi się wydawało,
Teraz wiem, że moja dusza się z Tobą pokłóci.
Widzę, teraz widzę, jak w lustrze swoje odbicie,
Jestem człowiekiem, kobietą i też popełniam błędy,
Ładną? I co z tego, czuję się świnią w korycie,
Ale jako grzesznik mam u Jezusa jakieś względy.
Jeśli zechcę do Niego powrócić... ale się boję!
Teraz nic nie wiem i chcę żyć znów, bo piekło mnie czeka,
Opadłam z sił, na swych nogach już się nie ostoję,
Nie! Podźwignę się, Ty mi pomożesz, ot co – eureka!
Jak tu żyć, to dla Twej i mej Miłości zachowuję,
Teraz w głębokim dołku przepaści się znalazłam,
I jestem zrozpaczona, kiedy to odpokutuję?
Dzisiaj zeszłam z Twych dróg, o Panie, gdzie ja polazłam?
Boję się Twojej sprawiedliwości i uczciwości,
Czy będę musiała się z Tobą na zawsze rozstać?
Boję się swojej nagiej, nędznej i brudnej słabości,
Panie, sama nie dam rady, upadłam, a chcę powstać
Takowa

Demon nieczystości obawia się
jedynie postu i modlitwy.
Czy już zacząłeś je praktykować?
(kard. Francois X. Nguyen)

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