https://www.youtube.com/watch?v=j6cCHuc3aOA

Stworzył więc Bóg człowieka… (Rdz 1, 27)

Drogi ludzkie - przed oczyma Pana,
On widzi wszystkie ich ścieżki. (Prz 5, 21)

Nienawiść wznieca kłótnie,
miłość wszelki błąd ukrywa.
(Prz 10,12)

…bojaźń Pańska ze złych dróg sprowadza. (Prz 16,6)

Kto kocha wieś rodzinną, ten kocha ojczyznę (Przysłowie polskie)

Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. (Rdz 9, 1)

Każde urodziny dziecka są dowodem,
że Bóg nie znudził się człowiekiem.
(Rabindranath Tagore)

Któż uczyni człowieka szczęśliwym,
jeśli nie Ten, który go stworzył.
(św. Augustyn )

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

Człowiek jest ziarno – przed wieki poczęte
Z ducha – a słońce jest w każdym człowieku.
(Juliusz Słowacki)

Im bardziej się ludzkość od natury oddala,
tym jest słabszą fizycznie i gorszą moralnie.
(ks. Stanisław Jarzyna)

W duszy człowieka wola powinna słuchać rozumu, a rozum Boga.
(św. Ignacy Loyola, 1491-1556)

https://www.youtube.com/watch?v=3IKeh4GGXEs

Najszlachetniejszą przyjemnością
jest sprawianie przyjemności drugim.
(ks. Stanisław Jarzyna)

Być wyrozumiałym dla słabości,
tolerując, milcząc, zachowując dyskrecję, przepraszając.
(św. Jan XIII)

Szlachetny człowiek przyciąga szlachetnych ku sobie.
(Johannes W. Goethe)
(odpoczynek pielgrzymów)

Im bardziej będą ciała umartwione,
tym bardziej będą lśnić jak diamenty.
(św. Jan Maria Vianney)

Gdy w człowieku jest piękna dusza, to i na obliczu, choć brzydkie,
piękność duszy się odbija i brzydkie rysy uszlachetnia.
(ks. Stanisław Jarzyna)

Nigdy ten człek nie pobłądzi,
kto się zdaniem mędrszych rządzi.
(Ignacy Legatowicz)

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

Nie kwiat, lecz owoc wartość stanowi rośliny;
Gdy chcesz poznać człowieka, patrz na jego czyny.

Winien być dobrym jak anioł Boży,
Kogo Bóg nad innymi na świecie przełoży.
(Mikołaj Rej)

Kto jest dobry, ten bliźniemu życzy dobra i z dobra bliźniego się cieszy;
Tylko źli ludzie są zazdrośni.
(św. Hieronim)

Małżeństwo to diament szlifowany całe życie.
(Antoni Regulski)

PSALM 11
In Domino confido, quomodo dicitis animae meae
Panu ja ufam, a wy mówicie: miedzy góry
Uciekaj co nadalej jako ptak prędkopióry;
Twój nieprzyjaciel łuk wziął, strzałę ma na cięciwie,
Myśląc, jakoby z cienia dobre strzelał zdradliwie.
Prawa zgoła upadły, nie masz sprawiedliwości,
Człowiek dobry próżno ma ufać swej niewinności.
Przedsię Bóg jest na niebie, a stamtąd wszystko widzi,
Sprawiedliwych doświadcza, nieprawymi się hydzi:
Na złe ludzi wyleje deszcz gorący, siarczany,
Wyleje węgle żywe i grom z wichrem zmieszany;
Bo będąc sprawiedliwym sprawiedliwość miłuje,
A dobre ludzi okiem łaskawym opatruje.
Jan Kochanowski

Człowiek jest podobny do tchnienia wiatru,
dni jego jak cień mijają.
(Ps 144 (143), 4)

PSALM 12
Solvum me fac, Domine, quoniam defecit
Zachowaj mię, o Sprawco niebieskiego domu!
Prawdy nie masz na ziemi, nie masz ufać komu!
Nie usłyszysz, jedno kłam; usty-ć pochlebiają,
A w chytrym sercu jadu śmiertelnego tają.
Bodaj źle zginął każdy człowiek nieprawdziwy,
Każdy chytry pochlebca i każdy chełpliwy;
Mówią bowiem: "Z ust naszych dobrze się mieć mamy;
Każdy w swej gębie wolen, my pana nie znamy."
A Pan zaś, słysząc ludzi nędznych narzekanie
I płacz nieutulony, i ciężkie wzdychanie:
"Powstanę ja - powiada - na ratunek smutnych
A wyrwę je z niewolej tyranów okrutnych."
Pańskie słowa są czyste i próżne przygany,
Pańskie słowa brant szczery, siedm kroć przelewany.
Panie, Ty nas zachowaj od ludzi zdradliwych;

Złych zewsząd pełno, kiedy władza jest złośliwych.
Jan Kochanowski

Dobrze, gdy złote myśli w r a m a c h Miłości.
(Teofil Janicki)
https://www.youtube.com/watch?v=YTmK0hG5e7Q

Tylko człowiek czepia się małpiej genealogii.
(Antoni Regulski)

Kto śledzi bieg gwiazd, nie tropi człowieka.
(Teofil Janicki)
https://www.youtube.com/watch?v=1Jwxwrwn7-U

Odwagi! Odwagi! Dzieci – to nie gwoździe!
(św. Ojciec Pio)

Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół
i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić…
(św. Paweł, Ef 5,25)
https://www.youtube.com/watch?v=Fyq8T5-Nfoo

Małżeństwo to poezja, gdzie proza króluje.
(Antoni Regulski)

Dzięki Ci, Boże Drogi,
żeś stworzył świat i człowieka, który ulepił... pierogi.
(Teofil Janicki)

Jakże piękna nieraz dusza
w nie pięknym ciele cię wzrusza.
zdj. i cytat: pw

https://www.youtube.com/watch?v=NAxjbFm3NMI

zdj. Dorota Kruk

Posłom:
Nawet lemury
przestrzegają osobistej kultury.
(Teofil Janicki)

zdjęcie: pw

Trzeba być samotnikiem,
aby czuć własne serce i aby kochać.
(Stendhal)

Odpowie ci wiatr

Przez ile dróg musi przejść każdy z nas,
By mógł człowiekiem się stać?
Przez ile mórz lecieć ma biały ptak,
Nim w końcu opadnie na piach?
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat,
Odpowie ci, bracie, tylko wiatr
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat,
Odpowie ci, bracie, tylko wiatr
Przez ile lat będzie trwał górski szczyt,
Nim deszcz go na mórz zniesie dno?
Przez ile ksiąg pisze się ludzki byt,
Nim mądrość wypisze w nim ktoś?
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat,
Odpowie ci, bracie, tylko wiatr
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat,
Odpowie ci, bracie, tylko wiatr
Przez ile lat ludzie giąć będą kark,
Nie wiedząc, że niebo jest tuż?
Przez ile łez, ile bólu i skarg,
Przejść trzeba i przeszło się już?
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat,
Odpowie ci bracie, tylko wiatr
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat
I ty swą odpowiedź rzuć na wiatr!
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat,
Odpowie ci bracie, tylko wiatr
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat
I ty swą odpowiedź rzuć na wiatr!

https://www.youtube.com/watch?v=27_hJ1LSneI

zdj. i dobór tekstu: pw

- Gdy Bóg chciał stworzyć ryby przemówił do morza.
- Gdy Bóg chciał stworzyć drzewa przemówił do ziemi
- Ale gdy Bóg chciał stworzyć człowieka zwrócił się
do Siebie. Wtedy Bóg powiedział "Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo"
- Jeśli wyjmiesz rybę z wody zdechnie, a kiedy usuniesz drzewo z ziemi ono również obumrze. Podobnie gdy człowiek jest odłączony od Boga umiera.
Bóg jest naszym naturalnym środowiskiem zostaliśmy stworzeni do życia w jego obecności. Musimy
być z Nim połączeni, bo tylko w Nim istnieje życie.
Pozostańmy w kontakcie z Bogiem, pamiętajmy że
woda bez ryb jest zawsze wodą, ale ryby bez wody
to nic.
Ziemia bez drzewa to wciąż ziemia, ale drzewo bez
gleby to nic. Bog bez człowieka jest nadal Bogiem,
ale człowiek bez Boga jest niczym. Jeśli ta wiadomość dotrze do ciebie i podzielisz się nią z innymi
nazywa się to ewangelizacją, a jeśli się nią nie podzielisz to po prostu pójdzie na marne.
Autor anonimowy z internetu

Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest,
i nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
(Jan Paweł II)

https://www.youtube.com/watch?v=e8mhJ0sjF34

Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności.
(św. Jan Paweł II)

zdj. i dobór cytatu: tsw
https://www.youtube.com/watch?v=m-s-E1rHw2o

Służenie Bogu
poprzez spełnianie potrzeb ludzkości.
(św. Wincenty a Paulo)

zdj. i dobór cytatu: tsw

Wszyscy jesteśmy powołani przez Pana
do prowadzenia dzieła zbawiania dusz i starania się o Jego chwałę.
(św. Ojciec Pio)
https://www.youtube.com/watch?v=EYMQT3wDWbc

Być kobietą, to nie znaczy być tylko podnietą,
ale także źródłem miłości i gałęzią kwitnącą ludzkości.
(Teofil Janicki)

Na tę jedną chwilę…
Której zawsze brak,
Na ten jeden uśmiech… jeden czuły gest,
Na wytarcie łez... Starej piosnki tekst.
Zatrzymał się świat, bo za szybko biegł.
Już nie widział traw, nie szanował drzew,
W pośpiechu, bez uczuć, bez gestów i słów
Biegał do wieczora i od rana znów.
Bez bajki dla dziecka, bez kwiatka dla mam.
Na dzwonek budzika, w inny wymiar ...
Sam Bez słowa otuchy i ślepy na ból
Gdzie pieniądze Bogiem, gdzie mobilny król.
I nastała cisza… Przebudzenia czas,
Gdy docenisz siebie i dostrzeżesz nas,
Gdy na chwilę przystaniesz - odnajdziesz chwilę
Utulisz matkę… Docenisz dziewczynę
Z dzieckiem porozmawiasz - nareszcie w realu,
Dziadka uściskasz, nie kupę metalu,
Z babcią pożartujesz też bez klawiatury,
W mózgu pozalepiasz niepamięci dziury.
Zatrzymał się świat w obliczu trucizny
Bo ziemia – nasz świat - musi leczyć blizny,
Gdy morowy swąd wypływa z czeluści
I tym razem ziemia… już nam nie popuści.

Jemioła - jak człowieka wirus KORONA,
atakuje drzewo, które jęczy i kona.
(pw)

Zapomniały dzieci, że podorastają,
Że tu gośćmi są i wciąż długi mają.
Teraz przyszła chwila i nas zatrzymała,
By ludzka istota wreszcie pomyślała.

zdj. pw; wiersz anonimowy z Internetu
jako odpowiedź na Koronowirusa

https://www.youtube.com/watch?v=ZA0aBWBaIq4

Diament nie może być oszlifowany bez tarcia,
także człowiek - bez ciężkich prób.
(św. Bernard z Clairvaux)

zdj. pw

Tylko to dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić
i mądrości nauczyć.
(Adam Mickiewicz)

Paradoks naszych czasów
Mamy większe domy,
lecz mniejsze rodziny.
Więcej możliwości, lecz mniej czasu.
Mamy więcej tytułów,
lecz mniej rozsądku.
Więcej wiedzy,
lecz mniej zdrowej oceny sytuacji.
Mamy więcej specjalistów,
lecz i więcej problemów.
Więcej leków, lecz mniej zdrowia.
Mnożymy majątki,
okrajamy własne wartości.
Mówimy za dużo, kochamy za mało, kłamiemy zbyt często.
Uczymy się, jak zarabiać na życie,
lecz nie uczymy się, jak żyć.
Mamy stabilne budowle,
lecz kruche charaktery.
Coraz szersze autostrady,
lecz coraz węższe poglądy.
Przebywamy drogę
na księżyc i z powrotem,
lecz mamy problem przekroczyć ulicę
i poznać nowego sąsiada.
Tworzymy coraz więcej komputerów,
przechowujemy coraz więcej informacji,
lecz komunikujemy się
coraz mniej, mniej i mniej.
To czas szybkiego jedzenia,
lecz wolnego trawienia.
Wielkich mężczyzn, małych charakterów.
Czas większej ilości pracy,
mniejszej ilości zabawy.
Większej ilości różnych posiłków,
mniejszej ilości witamin i minerałów.
zdj.: pw

Czas, kiedy mamy mnóstwo w oknie,
a niczego w pokoju.
Dalaj Lama

zdj.: pw

Świat potrzebuje ludzi żywych, czujących,
współczujących, życzliwych i serdecznych.
(Władysław Kluz OCD)

zdj.: pw

Możesz stracić życie,
ale ludzkiej godności stracić nie wolno.
(bł. Stefan Wyszyński)

Godnośćzdj.
ludzka składa się z dwóch
na pozór sprzeczności: dumy i pokory.
(Zygmunt Krasiński)

Eva z Pragi

Człowiek jest ponad wszystkie stworzenia.
(św. Katarzyna Sieneńska)

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