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

Bytom, Kościół pw. Świętej Trójcy (zdj. tsw)

1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie,
Grono Twych dzieci swój powierza los.
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie,
I broń od zguby, gdy zagraża cios.
2. Czy toń spokojna, czy huczą fale,
Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz,
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

Wszystko przeminie, Bóg pozostanie.
(przysłowie polskie)

Jezus kocha serca radosne,
kocha dusze uśmiechnięte.
(św. Teresa z Lisieux)

https://www.youtube.com/watch?v=-6iD9FmL6hc

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.
(1J 1, 5)

To co robi Bóg, jest zawsze lepsze od tego, czego my sami możemy pragnąć.
(św. Jan Bosko)
https://www.youtube.com/watch?v=yCnlaBJRKcE

Człowiek potrzebuje Boga tak, jak wody i tlenu.
(Alexis Carrel)

Boga tajemnic nie są ludzkie sprawy;
On z nieba widzi, kto krzyw, a kto prawy.
(Jan Kochanowski)

By ludzie mogli miłować Go szczerze
Postać dziecięcia na siebie Pan bierze.
(Józef Bohdan Zaleski)

Poza Bogiem wszystko jest marnością.
(św. Teresa z Lisieux)

Dla szczęścia ludzi potrzeba Boga.
(abp Jan Paweł Woronicz)
https://www.youtube.com/watch?v=3BQjYUQf8ts

Bóg stworzył wszystko z miłości i tylko miłości oczekuje od człowieka.
(bł. Honorat Koźmiński)

Ojcostwo Boga już od początku znalazło swój wyraz
w obdarzaniu człowieka całym bogactwem stworzenia.
(św. Jan Paweł II)
https://www.youtube.com/watch?v=2UN35U5xFZM&list=RDs4E7MBWFbvA&index=10

Nikt nie jest ojcem jak Bóg.
(Tertulian)

Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś Panie!
(Zygmunt Krasiński)
https://www.youtube.com/watch?v=mQcOO2s71HA

Gruntowne badania przyrody prowadzą do poznania Boga.
(Hans Christian Oersted)

PSALM 24
Domini est terra et plenitudo eius
I ziemia, i cokolwiek na niej się najduje,
I co pod niebem mieszka, i co się buduje,
Wszytko Panu należy; On rękami swemi
Grunt na morzu założył niewzruszonej ziemi.
Kto dostąpi Twej góry, o wszechmocny Panie,
Albo na miejscu Tobie poświęconym stanie?
Ten, kto rękę niewinną i serce zachował,
Ten, kto kłamstwa i krzywych przysiąg się warował.
Taki błogosławieństwo od Pana odnosi
I ma łaskawe ucho, o cokolwiek prosi.
Tymi stopniami Góry świętej dostąpiemy
I twarz Pańską (da Pan Bóg!) na oko ujźrzemy.

Bóg dał mi wdzięczne serce.
(św. Elżbieta Catez)

Otwórzcie się, wysokie, niedobyte brony,
Król wieczny się przybliża, król niewysłowiony.
Który niewysłowiony, który to król wieczny,
Pan mocny i szerokiej władze, Pan waleczny.
Jan Kochanowski

https://www.youtube.com/watch?v=-6iD9FmL6hc

Bóg sam może świat zniszczyć i drugi wystawić,
A bez naszej pomocy nie może nas zbawić.
(Adam Mickiewicz)

Nie zginie, choć się los twardy nasroży,
Kto w Bogu swoją nadzieję położy.
(Jan Kochanowski)

1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój,
Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.
Ty w sercu moim trwasz,
Z miłością Stwórcy ziem
Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.
2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień,
za Tobą życiem swym iść jako cień.
Daj tylko, Boże dusz,
obecność Twoją czuć,
myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.
3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc,
w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc,
gdy czuwam i wśród snu,
czy słońce jest, czy mrok
niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.
4. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas,
gdy mnie już będzie krył grobowy głaz.
być bliżej Ciebie chcę
to me pragnienie czuj,
bom ja jest dziecię Twe, Tyś Ojciec mój.
5. Promieniem słońca Bóg, odblaskiem zórz.
Po nocy krętych dróg i strasznych snów.
Przyjm Panie wdzięczny śpiew,
za Twoje Ciało, Krew,
Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój.

Miarą naszej miłości Boga jest – kochać Go bez miary.
(św. Bernard)

Ziarnko piasku równie dowodzi wielkości Boga, jak i olbrzymia góra.
(Aleksander Dumas)
https://www.youtube.com/watch?v=asY3ru8DIGc

PSALM 26
Judica me, Domine, quoniam ego
Panie, uczyń sąd o mnie, a tam ujźrzysz moje
Niewinność; póki ja ufność swoje
W Tobie pokładać będę, zawżdy mi dostanie
Statku i prawdy. Doświadcz mię, Panie!
Włóż w ogień serce moje; jako kruszec złoty
Pławią, tak i Ty spróbuj mej cnoty!
Mnie-ć zawżdy przed oczyma miłosierdzie Twoje;
Twój zakon święty to ścieżki moje.
Nie wiodę towarzystwa z ludźmi wszetecznymi,
W drogę nie pójdę z niepobożnymi.
Nie mam serca i nigdy ku złym mieć nie będę,
A z naganionym ani zasiędę.
Cnocie-m ja przyjacielem i w tej niewinności
Ołtarz Twój święty kołem radości
Otoczę (da li Pan Bóg!), a tam, Boże prawy,
Opowiem światu Twe dziwne sprawy.
Słów tak wiele w języku swoim nie najduję,
Jako ja, Panie, Twój dom miłuję;
Ciągnie mię chwały Twojej przybytek do siebie:
Niechże ma miejsce mój głos u Ciebie!
Nie dopuszczaj mi umrzeć w tej nieszczęsnej ziemi,
Między pohańcy niepobożnemi,
Którzy nie mają w swoim okrucieństwie miary,
A zdechli prawie na cudze dary.

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

Panie, Tyś dobry świadek mojej niewinności,
Raczże mię zbawić wszytkich trudności!
Strzegłem jako żyw cnoty i tej-em nadzieje,
Ze w zborze wspomnię Twe sławne dzieje.
Jan Kochanowski

Wszędzie Stwórcy uderz czołem:
świat ten Jego jest kościołem.
(Ignacy P. Legatowicz)
https://www.youtube.com/watch?v=9WhNn6zxqVg

Patrz na tęczę i wychwalaj Tego, kto ją uczynił (…),
A napięły ją ręce Najwyższego.
(Syr 43, 11-12)

zdj. pw

Pan bowiem uczynił wszystko, a bogobojnym dał mądrość.
(Syr 43, 33)
https://www.youtube.com/watch?v=gsTyRgp11PI

Bez błogosławieństwa Bożego wszystkie nasze prace i trudy na nic,
ale zwykle Bóg uczciwej pracy błogosławi.
(niemieckie, w: Gedanken, 1882)

…On bowiem większy niż wszystkie Jego dzieła.
(Syr 43, 28)
https://www.youtube.com/watch?v=HH6EwKDPWfA

PSALM 127
Nisi Dominus aedificaverit domum
Jesli domu sam Pan nie zbuduje,
Próżno człowiek o nim się frasuje;
Jeśli miasta sam Pan strzec nie będzie,
Próżno czuje straż po blankach wszędzie.
Próżno z domu przede dniem wychodzisz,
Próżno mrokiem ostatnim przychodzisz.
Nie zarobisz ani pożywienia,
Nie będzie li z nieba wspomożenia.
Ale komu Pan jest miłościwy,
Daje mu sen oczom pożądliwy,
Daje dziatek wdzięczne w domu roje Toć jest, Panie, pożegnanie Twoje.
Nie tak groźne, nie tak są straszliwe
W ręku męskich strzały popędliwe,
Jako kiedy przy ojcowskiej głowie
Zastawią się cnotliwi synowie.

zdjęcie: Halina Kostecki
Obietnica nieśmiertelności: glejt Boga
(Antoni Regulski)

Szczęśliwy to między szczęśliwymi,
Kto swój sajdak strzałami takimi
Obwarował; gdy przed sądem stanie,
I prawa mu, i serca dostanie.
Jan Kochanowski

PSALM 128
Beati omnes, qui timent Dominum
Szczęśliwy człowiek prawdziwie,
Kto w bo jaźni Pańskiej żywie:
Gotów pełnić, co On swymi
Wyrzekł usty naświętszymi.
Temu jego wierna praca
Nigdy się w żal nie obraca,
Ale czego ziemi zwierzy,
Wszytko mu z lichwą odmierzy.
Jako wijąc się po tyce
Płodny krzak winnej macice
Obfituje w słodkie grona,
Tak bogobojnego żona.
Ociec siędzie za swym stołem,
A dziateczki stoją kołem
By w bujnym sadzie zielone
Oliwki nowo sadzone.
To ma odnieść niewątpliwie,
Ktokolwiek pobożnie żywię;
Tego, siedząc na Syjonie,
Będzie miał Pan w swej obronie.
W rzeczypospolitej zgodę
I całą ujźrzy swobodę,
Ujźrzy synów swoich plemię
I spokojną zewsząd ziemię.

Szczęśliwy mąż, który boi się Pana
i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.
(Ps 112 (111), 1)

https://youtu.be/Cp54Dokf8ac
Jan Kochanowski

Świat bez Boga jak rzeka bez wody.
(Antoni Regulski)

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
(Ps 145(144), 8)
https://youtu.be/Gr0LdT9MNpE

Ojcze nasz w biblijnej grece
9. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,
10. ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.
11. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον
δὸς ἡμῖν σήμερον·
12. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
13. καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς
εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Mt 6, 9-13

Biblia: transfuzja miłości prosto z Bożego Serca.
(Teofil Janicki)

zdj. Artur Nitecki

Bóg stworzył ubogiego,
aby zaskarbił sobie niebo rezygnacją i cierpliwością.
(św. Jan Bosko)

Bóg chciał, abyśmy mieli wszystko za pośrednictwem Maryi.
(św. Bernard)

Im trudniej, tym bardziej ufajmy Bogu.
(św. Arnold Janssen)
https://www.youtube.com/watch?v=gUoDrkRLto4

Ojcze nasz po łacinie
Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. Amen.
p. wykonanie Jana Pawła II
W każdym dziecku ukryte jest marzenie Boga.
(Khalil Gibran)

Boga dać trzeba dziecku już od pierwszej chwili jego istnienia.
(św. Urszula Ledóchowska)
https://www.youtube.com/watch?v=m-s-E1rHw2o

Maryja była świątynią Boga, nie Bogiem świątyni.
(św. Ambroży z Mediolanu)

Tyle odkryć w przyrodzie, a Boga szukamy.
(Antoni Regulski)
https://youtu.be/HH6EwKDPWfA

Bo i królestwa wielkie padają,
kiedy o wiarę i Boga nie dbają.
(Wacław Potocki)

https://www.youtube.com/watch?v=z9NF_cbXm5I

zdjęcia faz zachodu słońca oraz dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw
https://www.youtube.com/watch?v=S3mYEEcFmG0

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za matkę.
(św. Cyprian)

zdj. i dobór cytatu: tsw

Można powiedzieć o wielu chrześcijanach,
że posługują się Bogiem, zamiast służyć Bogu.
( bł. Honorat Koźmiński)

zdj. i dobór cytatu: tsw

https://www.youtube.com/watch?v=Fyq8T5-Nfoo

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

PSALM 129
Saepe expugnaverunt me a iuventute mea
Mogą rzec Pańscy wybrani:
Z młodości nas trapili,
Trapili srodzy pogani,
Przedsię nas nie pożyli.
Grzbiety nam srodze orali
Nieznośnymi plagami-,
I głodem nas mordowali,
I ciężkimi pracami.
Pan wiecznej sprawiedliwości
O swój lud się zastawił:
Potłukł pęta w swej srogości,
A nas niewolej zbawił.
Bodaj zginął, kogo sława
Boli miasta Pańskiego;
Bodaj usechł jako trawa
W wierzchu muru twardego,
Trawa, która nie czekała
Razu kosy siekącej,
Ale przed czasem zniszczała
Ogniem gwiazdy gorącej.
Ta ręki nie napełniła
Żeńcowi ochotnemu
Ani łona obciążyła
Nosarzowi pilnemu.

Żeby podtrzymać ciało na duchu Trzeba nam Boga, diety i ruchu.
(T. Janicki)

Ani, którzy przemijali
Czasu zbierania zboża,
Robotnikom winszowali:
"Łaska nad wami Boża."
Jan Kochanowski

To dziwne, jak proste jest dla ludzi wyrzucić Boga,
a potem dziwić się, dlaczego świat zmierza do piekła.
To śmieszne, jak bardzo wierzymy w to, co napisane jest w gazetach,
a podajemy w wątpliwość to, co mówi Pismo Święte.
To dziwne, jak bardzo każdy chce iść do nieba pod warunkiem, że nie będzie musiał wierzyć,
myśleć, mówić ani też robić czegokolwiek, co mówi Słowo Boże.
To dziwne, jak ktoś może powiedzieć: "Wierzę w Boga"
i nadal iść za szatanem, który tak a propos również wierzy w Boga.
To dziwne, jak łatwo osądzamy, ale nie chcemy być osądzeni.
To dziwne, jak możesz wysyłać tysiące "dowcipów" przez e-mail,
które rozprzestrzeniają się jak nieokiełznany ogień,
ale kiedy wysyłasz przesłania dotyczące Pana Boga,
ludzie dwa razy zastanawiają się, czy podzielić się nimi z innymi.
To dziwne, jak ktoś może być zapalony dla Chrystusa w niedzielę,
a przez resztę tygodnia jest niewidzialnym chrześcijaninem.
To śmieszne, że kiedy przeczytasz tę wiadomość, nie wyślesz jej do zbyt wielu osób z Twojej listy
adresowej, ponieważ nie jesteś pewny, co pomyślą o Tobie, kiedy im to wyślesz.
To śmieszne, jak bardzo mogę być przejęty tym, co inni ludzie pomyślą o mnie,
zamiast tym, do czego wzywa mnie Bóg !!!

zdj. pw; tekst: ks. Dominik Chmiewski

Człowiek wyszeptał: - Boże, przemów do mnie!
I oto słowik zaśpiewał. Ale człowiek tego nie usłyszał, więc krzyknął:
- Boże, przemów do mnie!
I oto błyskawica przeszyła niebo... Ale człowiek tego nie dostrzegł, rzekł:
- Boże, pozwól mi się zobaczyć.
I oto gwiazda zamigotała jaśniej. Ale człowiek jej nie zauważył, więc zawołał:
- Boże, uczyń cud!
I oto urodziło się dziecko. Ale człowiek tego nie spostrzegł.
Płacząc w rozpaczy, powiedział: - Dotknij mnie, Boże, niech wiem, że jesteś tu.
Bóg schylił się więc i dotknął człowieka.
Ale człowiek strzepnął motyla ze swego ramienia i poszedł dalej.
Bóg jest wśród nas.
Także w małych i prostych rzeczach, nawet w dobie komputerów,
więc człowiek płakał: - Boże, potrzebuję Twojej pomocy!
I oto dostał maila z dobrym słowem i słowami zachęty.
Ale człowiek usunął go i kontynuował płacz....
Moim zadaniem było wysłać tego maila do osób,
którym chciałem, by Bóg im pobłogosławił.
Wybrałam Ciebie.

zdj. pw; tekst: ks. Dominik Chmiewski

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

Boże mocny, Boże cudów,
Przenajświętszy Ojcze nasz,

Co dla szczęścia wszystkich ludów
Dobroć, moc i łaskę masz,

Który widzisz serca drgnienie
I najskrytsze myśli znasz,

zdjęcia: tsw
cytaty z pieśni przygodnej

Racz wysłuchać me westchnienie,
Przenajświętszy Ojcze nasz!

zdj. i dobór cytatu: tsw

Czy jest Bóg? Otwórzcie oczy!
(ks. prof. Antoni Regulski)

Bóg to nieustający Twórca:
rzeźbi nie tylko ziemię, ale całe ludzkie plemię.
(Teofil Janicki)

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

Oddajmy się w ręce Boga z całą ufnością,
módlmy się, a wszystko dobrze się ułoży.
(św. Jan Bosko)

zdj. pw

Jeśli ufamy Bogu i robimy to, co do nas należy,
wtedy nie pozwoli nam zginąć.
(św. Arnold Janssen SVD)

zdj. xy

Wszystko, co żyje, niechaj chwali Boga.
Ps. 150, 6

zdjęcie i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdjęcia i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw
https://www.youtube.com/watch?v=3q-08_gpXZY

zdj. i dobór cytatu: tsw

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

Bóg stoi u drzwi twego serca...
Czeka... Otwórz Mu!
(św. Elżbieta Catez)

zdj. Kamila Nitecka

zdj. i dobór cytatu: tsw
https://www.youtube.com/watch?v=XT2lTwXqJsU

Bacz, by Bóg był twoją miłością
do ostatniego wejrzenia.
(Antoni Regulski)

zdj. i dobór cytatu: tsw
https://www.youtube.com/watch?v=bJaybSi7dyg

zdj. Grzegorz Samojedny – zdj. i dobór cytatów: tsw

Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją,
skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy.
Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Łk 12, 32-34

zdj. tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

LOT tęczowy
Jest CISZA gdy nie samolot
a słychać nawet motyle
ich cichy ŻYCIA LOT
liczony na chwile
a istnienia sens
to piękno
W takiej jak ta CISZY
cicho motyle płyną
w POWIETRZU pląsające
ich bycia sens
to KOLORY
oko przyciągające
Nasz PAN Niebieski
TWÓRCA Rzeczy Wszelkich
zamknął w motylach
tak jak w TĘCZY
KOLORY wszystkie
i dał tak krótki żywot
i TĘCZY i motylom
żeby KOLORY tak żywe
nie wyblakły za szybko
od zbyt długiego bycia
w ŚWIETLE i BLASKU
po ziemsku jasnym

zdjęcie i wiersz: Grażyna Sygowska

[13 maja 2015]

PSALM 131
Domine, non est exaltatum cor meum
Wieczny Boże, nie najdziesz pychy w sercu moim,
Anim ja zwykł przenosić chudszych okiem swoim,
Ani się ja na wielkie nazbyt kaszę rzeczy,
Ani się ja nad rozum wysadzam człowieczy.
Niechaj wiecznie nie uznam, Panie, łaski Twojej,
Jeslim ja nie poniżył niżej dusze swojej,
Niż jeszcze mój stan niesie; równie więc tak licha
Dziecina zostawiona do matki swej wzdycha.
To jest kształt myśli moich, ani ja mam sobie
Pewniejszego ratunku, jeno ufać Tobie.
U Pana ma pociechy szukać i obrony,
Kto nie chce być w nadziei swojej omylony.
Jan Kochanowski

Jedynym moim oparciem jest Bóg.
(św. Teresa z Lisieux)

zdj.: pw; dobór cytatu: tsw

PSALM 133
Ecce quam bonum et quam iucundum
Jako rzecz piękna, jako rzecz przyjemna
Patrząc, gdzie miłość panuje wzajemna,
A bracia sforni w szczerej uprzejmości
Strzegą jedności.
Nie tak jest wdzięczny olej balsamowy
Świeżo wylany na włos Aronowy,
Skąd wonny płynie aż na kraj bogaty
Ostatniej szaty;
Nie tak rozkoszne krople są perłowe
Niebieskiej rossy, które Hormonowe
Pastwiska zdobią, kiedy wstaje z morza
Ognista zorza.
Bo kędy zgoda święta przemieszkawa,
Tam Pan niebieski wszytko dobre dawa
Wzbudzając zawżdy na miejsce ojcowe
Potomstwo nowe.
Jan Kochanowski

Opatrzność Boża opiekuje się każdym z nas z osobna,
jak i całą ludzkością.
św. Augustyn

zdj. Grażyna Sygowska

zdj. tsw

PORANNE MOJE DYWAGACJE
albo MODLITWA - jak kto woli
”Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.”
Niech Twego głosu w pokorze słucha.
Niechaj potrafi rozumieć, kochać.
Niechaj podpowie, niechaj pomoże
dziękować wszystkim i za wszystko Boże!
Tak więc…
Dzięki Ci, Boże, za każdą noc, za każdy sen;
dzięki Ci, Boże, za nowy dzień,
za każdy cień,
który snuje się po moim mieszkaniu.
Za cierpienie.
Za każde… duszy bliskiej odwiedzenie.
I za wszystko dziękuję…
co mnie jeszcze czeka,
zanim przywołasz mnie… na sen wieczny.
Dziękuję Ci!
Za każdą noc i każdy dzień
pochmurny,
słoneczny,
wietrzny…
Dziękuję!!!

tsw

Bytom, 20.11.2020

O Panie, wiemy, że kochasz i strzeżesz swoich wiernych.
Pomagaj zawsze Twoim dzieciom przez Twą Świętą Opatrzność.
Chroń i oświecaj Kościół Twoim Świętym Duchem,
aby wszyscy umieli rozpoznawać znaki czasu i Twojej obecności w naszym życiu.
Składamy Ci dzięki za wszystkie Twoje dary.
Amen.
zdj. pw

zdj. tsw; tekst anonimowy z Internetu

Piękno rzeczy stworzonych
jest tylko promykiem blasku
Bożej wspaniałości.
(Ellen G. White)

zdj. KJ

zdj. i dobór cytatu: tsw

Tyś, Przedwieczny, zjawił się Mojżeszowi w krzaku gorejącym,
by dać Izraelowi przykazania Boże.
Ty ocieplasz dusze ludzi w środku zimy słońcem gorącym,
by uaktywniła się dobroć, a znikła walka na noże.
(pw)

HYMN DO BOGA
Twórco natury, Boże wieczny, niepojęty!
Podnoszę myśl ku Tobie, wdzieram się do tronu,
Nikczemny, drobny robak, lecę w te odmęty,
Gdzie wieczność niepoczęta, trwała, nie zna zgonu.
Do szczytu niedostępnej i tajnej stolicy
Dusza ma pragnie wzbić się, wyżej wznieść nad zorze;
Wesprzej ją wszechmocnością Twej dzielnej Prawicy,
Żebrze, korzy się, czołga nędzny proch w pokorze.
Gdy zwracam mą uwagę, sam się nie poznaję,
Niewzruszoną tych światów gdy władasz potęgą;
Myśl ma niknie w przepaściach, rozum mój ustaje,
Osłupiały zdziwiam się nad mądrości księgą.
Tron ten, któremu służy wieczność za podnoże,
Niepojęte jestestwo dzierży i zasiada:
Zna, co było, co będzie, wszystko stworzyć może;
Niezrównane w swych dziełach samo jedno włada.
Rzekłeś - stanęły światów milijony razem,
Człek w wieczności ukryty uczuł swoją bytność,
Niezgasłe ogniów światła za Twoim rozkazem
Oświecają tę bryłę, głoszą twórczą istność.
Już dusza zasilona drogę ma wskazaną,
Natura ciało żywi darami hojnemi;
Wszystko człeku pod rządy z góry jest oddano,
Nie braknie, wszystko mamy do życia na ziemi.
Ta bryła ziemi Twojej wielka i obfita,
Żywność swą nieskurczoną ręką nam wydaje:
Niespracowana rodzi, zieleni, rozkwita,
Licznych owoców darem żywi swoje kraje.
Boże! z Twojej dobroci ten płód i to życie,
Twoje wyroki święte, niedościgłe, skryte,
Nagradzając ból, troski w tym życiu sowicie,
Przeznaczyły w wieczności szczęście nieprzeżyte.
Wszystko, co mam, co mogę – są to Twoje dary;
Mądrość Twa niepojęta i natury sprawa
Wiek mój młody utwierdza, a zasila stary:
Bieg wszystkiemu zakreśla Twa dzieIna ustawa.
Boże! Tyś nadał cnotę, człowiek dał jej cienie;
Jeśli z drogi Twej zboczy, miej litość, proszę Cię,
Niech szczere serca mego i ust moich pienie
Przebłaga, zbliży k Tobie obłąkane dziecię.
Natchnij mnie mocą prawdy, utwierdź stałą wiarą,
Niech dobroć Twa Ojcowska w pomocy mi staje,
Niech dusza moja będzie Twej woli ofiarą:
W pokorze serca padam, Tobie się oddaję.
JĘDRZEJ ŚWIDERSKI

Bytom, ko. Wniebowstąpienia Pańskiego (zdj. pw)

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. górne: tsw; zdj. dolne: pw

zdj. i dobór cytatu: tsw

JAKŻE WIELKI JESTEŚ BOŻE…

zdj. i dobór cytatu: tsw

Bóg jest "Niewolnikiem" swojej miłości do nas,
której mocą "musi" kochać wszystkich,
a więc i mnie.
(bł. kard. Stefan Wyszyński)

zdj. i dobór cytatu: tsw

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