https://www.youtube.com/watch?v=yDortyyp228

zdj. Jan Nitecki, tsw, pw
Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas
I w świętej wytrwać wierze.
O Panie Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi,
W nim żyć, umierać pragnę.

Czyś jest grzesznikiem, czy sprawiedliwym, idź do kościoła.
(św. Jan Chryzostom)

Wielką miłość mam do Kościoła,
który wychowuje i prowadzi dusze do Boga.
(św. Faustyna Kowalska)

zdj. pw

Kościół: ucieczka grzesznych z grozy świata.
Teofil Janicki

Służba prawdzie w posłannictwie Kościoła
idzie w parze z posługą miłości.
(św. Jan Paweł ll)

Zagrożenie dla Kościoła:
brak wiary, jej letniość i swawola.
(Teofil Janicki)

Kościół ma wsparcie w Tym, co u góry ataki na niego są jak ciemne chmury ...
(Jan Nitecki)

zdj. pw

Starajcie się posiąść te dary,
które przyczyniają się do zbudowania Kościoła.
(1 Kor 14,12)

Kościół jest domem naszym.
(św. Rafał Kalinowski)
https://www.youtube.com/watch?v=hbGodnU2sNE

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas,
I w świętej wytrwać wierze.
Ref.: O Panie Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
W nim żyć, umierać pragnę.
2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,
Bóg pod postacią chleba
Swym Ciałem Karmi duszę mą,
By żyła w nim dla nieba.
Ref.: W to wierzyć zawsze mocno chcę,
Bo tego kościół uczy mnie.
W nim żyć, umierać, pragnę.

Kościół to nie organizacja, a organizm,
który wyrósł z męki Chrystusa.
(ks. Aleksander Fedorowicz)

Służyć można Kościołowi na różne sposoby
i każdy jest dobry - jeśli służy Kościołowi.
(Teofil Janicki)
)

Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości.
(Henryk Sienkiewicz)

zdj. pw

W sercu Boga granice Kościoła pokrywają się
z granicami całej ludzkiej rodziny.
(św. Jan XXIII)
https://www.youtube.com/watch?v=ZdXAvsDq_uc

Boże, coś Polskę
1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
otaczał blaskiem potęgi i chwały,
coś ją osłaniał tarczą swej opieki
od nieszczęść, które przygnębić ją miały!
Ref.:
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!
2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
wspierał walczących za najświętszą sprawę,
i chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
w nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Ref.: Przed Twe ołtarze ...
3. Wróć naszej Polsce świetność starożytną,
użyźniaj pola, spustoszałe łany,
niech szczęście, wolność na wieki w niej kwitną.
Poprzestań kary, Boże zagniewany.

Dla wiary wszystko uczynić się godzi,
I dla ojczyzny, bo to społem chodzi.
(Jan Kochanowski)

Ref.: Przed Twe ołtarze ...
4. Boże, którego ramię sprawiedliwe
żelazne berła władców świata kruszy,
zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe,
obudź nadzieje polskiej naszej duszy.
Ref.: Przed Twe ołtarze ...
5. Boże najświętszy, od którego woli
istnienie świata całego zależy,
wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,
wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.
Ref.: Przed Twe ołtarze ...
6. Jedno Twe słowo, o wielki nasz Panie,
zniszczyć i w prochy obrócić nas zdolne,
a gdy zasłużym na Twe ukaranie,
obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
Ref.: Przed Twe ołtarze ...
7. Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży,
pierzchnęły straże, a ponad jej głową
znowu swobodnie Orzeł Biały krąży.
Ref.: Przed Twe ołtarze ...
Słowa: A. Feliński / A. Górecki

Brakiem wiary zagradzamy drogę
nieskończoności w nas.
(Andrzej Madej OMI)

Źli grzeszyć nie lubią z bojaźni karania,
a dobrzy grzeszyć nie chcą z miłości ku cnocie.
(św. Rafał Kalinowski)

Kościół to mistyczna wspólnota Chrystusa.
(Antoni Regulski TChr)
https://www.youtube.com/watch?v=A1slFlwu5rs

Wiara w czasie, chwała w wieczności.
(Antoni Regulski TChr)

Kościół jest klepiskiem Bożym, pełnym pszenicy wymieszanej z plewami.
(św. Fulgencjusz z Ruspe)

Kto ufa Bogu i chrześcijańskiej wierze,
tego Bóg i w głupiej młodości strzeże.
(Teofil Janicki)

zdj. i dobór cytatu: tsw

https://www.youtube.com/watch?v=dkSww1LVrtU

Człowiek bez wiary potyka się o źdźbło trawy,
z wiarą - góry przenosi.
(Søren Kierkegaard)

Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.
(Łk 10, 20)
https://www.youtube.com/watch?v=HH6EwKDPWfA

zdjęcie i dobór cytatu: tsw
https://www.youtube.com/watch?v=_y8lTvz3s6A

zdj. pw (12.03.2020 w czasie pandemii koronawirusa)
https://www.youtube.com/watch?v=tB9PPKqyAmU
https://www.youtube.com/watch?v=q8RHxs1jlqw

zdj. pw

Kościół, niczym morska latarnia –
wskazuje drogę i trwogę odgarnia.
(Teofil Janicki)
https://www.youtube.com/watch?v=c5LRo5fdw0k

zdj. i dobór cytatu: tsw

Chrześcijanin to światło, które błyszczy w ciemności,
to sól życia dla świata, który nie ma smaku,
to nadzieja dla ludzkości, która ją utraciła
(kard. Francois Xavier Nguyen von Thuan)

https://www.youtube.com/watch?v=pp99QnaYJsM

Wiara jest w życiu chrześcijanina powietrzem,
a kto zauważa, kto w ogóle zwraca uwagę na
powietrze, którym oddychamy?
(św. Jan XXIII)

PSALM 33
Exultate, lusti, in Domino, rectos decet
Pana sercem wesołym wspomieńcie, cnotliwi,
Pana przystojnie chwalą uczciwi.
Wspomieńcie Go na cytrze i na wielostronej
Dzięki Mu czyńcie harfie złoconej!
Przynieście Mu nową pieśń, nową niesłychaną,
Trąbcie Mu w głośną trąbę miedzianą l
Abowiem każde słowo Pańskie jest prawdziwe,
Wszytki uczynki są świętobliwe;
Sprawiedliwość miłuje, kocha się w szczyrości,
Pełna jest ziemia Jego litości.
Słowem Pańskim jest wielkie niebo zawieszone
I wzorem złotych gwiazd ozdobione.
Ten morze nieprzebyte zawarł, jako w bani,
W skarbie położył wodne otchłani.
Gdzie wieczór słońce gaśnie, gdzie wschodzi po ranu,
Wszyscy niechaj się kłaniają Panu;
Bo jedno słowo wyrzekł, tak wszytko stanęło,
Co kazał, wszytko wnet skutek wzięło,
Rady wielkich monarchów Pan wniwecz obraca,
Pan ludzkie myśli opak wywraca.
Ale co sam uradzi, co sam postanowi,
To wiek podawać będzie wiekowi.
Nader szczęśliwy naród, z którym Pan przestawa,
Który dziedzictwem swoim wyznawa.
Pan tylko z Nieba pojźrzy na ziemskie niziny
A wszytki ludzkie ogląda syny.
Widzi z pałaców swoich, ile nas na ziemi
Żywota wspiera pracami swemi.
Widzi i sprawy nasze, i myśli zamknione,
Bo przezeń serca nasze stworzone.
Słaba nadzieja wojsko nawiętsze królowi,
Słaba nadzieja moc obrzymowi;
Często czasu przygody, czasu strasznej trwogi
Nie uniósł pana koń wiatronogi.
Oko Pańskie jest zawżdy nad bogobojnymi,
Oko nad ludźmi sprawiedliwymi,
Aby od nich nagłą śmierć oddalił w przygodzie,
Aby je żywił w nacięższym głodzie.
W nim jest wszytka nadzieja nasza położona,
On nasza pomoc, On jest obrona.
Będziem (da Bóg!) radości prawej używali,
Bośmy na wszelki czas w Nim ufali.
Niechaj, Panie, Twą litość nad sobą poznamy
Tak, jako w Tobie nadzieję mamy.
Jan Kochanowski

Wiara i modlitwa, oto nasza broń, nasze wsparcie.
(św. Jan Bosko)
https://www.youtube.com/watch?v=BR7Ava9ibnc

Wiara to moc
Choć niełatwa droga, którą kroczysz,
nie rezygnujesz z niej, nie zbaczasz.
Choć zmęczone nogi bardzo bolą,
nie użalasz się nad swoją dolą.
Otwarte serce i wielka wiara
są podporą i mocnym filarem.
Bunt, który czasem się rodzi,
dzięki wierze szybko odchodzi.
Ona wyzwala pokłady miłości,
otwiera wrota do wrażliwości.
Tam dzieła niesionej pomocy.
Wspaniałe, soczyste owoce.

Jak może ktoś mówić, że wierzy w Chrystusa,
skoro nie czyni tego, co Chrystus nakazuje.
(św. Cyprian z Kartaginy)

Kochasz sercem i sercem pomagasz.
W zamian niczego nie wymagasz.
Bezgraniczna bezinteresowność
rozbudza nadzieję, miłość, radość.
Antoneta-Anna Bednarek

Wiara pozwala nam pojąć,
że istnieje coś Niepojętego.
(św. Anzelm z Canterbury)
https://www.youtube.com/watch?v=v6Pnj1iL2T0

Kościół
Nie tylko szukać należy Boga,
Gdzie poświęcane błyszczą podwoje,
Bowiem świątynią, dziecino droga,
Może być także serduszko twoje.
Gdy drogą cnoty idziesz na świecie,
Gdy bliźnim świadczysz dobrego wiele,
To w sercu twojem, kochane dziecię,
Pan Bóg zamieszka niby w kościele.
Więc ucz się, pracuj, módl się kochanie,
Wciąż się oglądaj za swym Aniołem,
A gdy Bóg w tobie znajdzie mieszkanie,
To się twe serce stanie kościołem.
Władysław Bełza

Człowiek bez wiary jest tylko półczłowiekiem.
(Johann W. Goethe)

PSALM 34
Benedicam Dominum in omni tempore
Jakokolwiek szczęście ku mnie się postawi,
Bądź radości, bądź mię frasunku nabawi Panu ja dziękować będę ze wszystkiego,
W uściech moich ustać nie ma chwała Jego.
Panem się ja chlubię, skromni niech słuchają
A moim przykładem w dobrej myśli trwają.
Ze mną wszyscy Pana, ze mną wysławiajcie,
Imię Jego święte wzgórę wynaszajcie!
Szukałem Go, a On ucho ku mnie skłonił
I we wszytkich trwogach moich mię obronił;
Weń patrzcie, będziecie prawie rozświeceni,
A być nie możecie nigdy zawstydzeni.
Ten ubogi wołał, a Pan go ratował
I w nieszczęściu jego w cale go zachował.
Wkoło bogobojnych Pański anioł stawi
Obóz niedobyty i ten je wybawi.
Skosztuj, kto chce tego: Pan to dobrotliwy;
Ktokolwiek w Nim ufa, człowiek to szczęśliwy.
Ważcie Pana, wierni, według powinności:
Nie masz niedostatku, gdzie Pan w uczciwości.

Kościół jest tajemnicą Bożą;
kto chce o nim mówić uczciwie,
musi mieć wiarę i musi go kochać.
(bł. Stefan Wyszyński)

Lwi drapieżni, którzy siłom swym ufają,
Często niedostatku i głodu doznają;
Ale tym, co kładą swą nadzieję w Panie,
Z Jego łaski zawżdy wszytkiego dostanie.
Do mnie przydźcie, dziatki, a tu posłuchacie,
Z jaką uczciwością Panu służyć macie.
Słuchaj mię, kto pragnie długiego żywota
A chce wieku swego zażyć bez kłopota.
Zachowaj swój język od wszetecznej mowy
A nie myśl inaczej, niźli mówisz słowy;
Porzuć złość wszelaką, sprawuj się przystojnie,
Szukaj, jakobyś mógł żywot wieść spokojnie.
Patrzą Pan na dobre okiem miłosiernym,
Ani ucha zamknie przed człowiekiem wiernym;
Patrzą i na grzeszne oczyma srogiemi,
A ich pamięć wszytkę wygładzi na ziemi.
Wolał sprawiedliwy, a Pan ucho skłonił
I w każdej przygodzie znacznie go obronił.
Blisko Pana mają ludzie utrapieni,
Smutni z łaski Jego będą pocieszeni.
Siła na pobożne frasunków przychodzi,
Ale je ze wszytkich sam Pan wyswobodzi;
Pan ich kości strzeże od wszelkiego razu,
Jedna z nich żadnego nie ma uznać skazu.
Złego złość pobije, a kto zajźrzy cnocie,
Wszytko zgubi i sam zniszczeje w kłopocie;
Pan sług swoich broni, szkody nie uznają,
Którzykolwiek w Jego łasce ufność mają.
Jan Kochanowski

zdj. pw

Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi,
i ja wyznam przed moim Ojcem,
który jest w niebie.
(Mt 10, 32)

„Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli?
A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego.
Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone.
Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli.”
(Ew. Mateusza 10;29-31)

Perspektywy wiary zmieniają się tak,
jak zmienia się widok Tatr w oczach turysty,
który spod Gubałówki wchodzi na szczyt Giewontu.
(ks. Aleksander Fedorowicz)

zdj. pw

Idźmy do Boga drogą czystej wiary.
(św. Elżbieta Catez)

zdjęcie: Artur Nitecki

zdjęcie: Artur Nitecki

Tylko ten może zachować wiarę dla siebie,
kto potrafi przekazywać ją innym,
bo zachowanie jej dokonuje się w przekazywaniu.
(sł. B. ks. Franciszek Blachnicki)

Kościół katolicki wszędzie,
na wszystkich miejscach ziemi, głosi orędzie pokoju,
modli się o pokój, wychowuje do pokoju.
(św. Jan Paweł II)

zdj. pw

Modlitwa za Kościół do Ducha Świętego
Duchu miłości, Tyś zstąpił w dzień Pięćdziesiątnicy na Apostołów
zebranych w Wieczerniku i utworzyłeś z nich jeden Kościół, w którym
zamieszkałeś; zstąp w naszych czasach w wyjątkowy sposób na Twój
święty Kościół i udziel mu najdoskonalszych darów. Oświecaj i
błogosław Ojca świętego, wspieraj go radą, pomocą i pociechą. Broń go
od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Oświecaj i
błogosław katolickie duchowieństwo i wszystkich rządzących Twoją
owczarnią: kardynałów, biskupów i kapłanów. Błogosław także
młodzieży przygotowującej się do służby przy Twym ołtarzu. O, Duchu
Przenajświętszy, zlej wszystkie Twe dary na te dusze, aby umiały
godnie wypełniać swoje tak wzniosłe powołanie i strzeż je od zasadzek
ciała, czarta i świata. O, Duchu miłości, przez gorącą modlitwę Jezusa
wypowiedzianą w przeddzień Jego Męki: "Ojcze święty, spraw, aby
wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie", przez Twą
przedziwną jedność z Ojcem i Synem daj, aby w całym Kościele
zapanowała jedność. Strzeż go po wszystkie wieki Twą przemożną
opieką i złącz wszystkich jego członków węzłem serdecznej miłości. O
Duchu miłości, spraw, niechaj zapanuje wśród nas wzajemna miłość.
Złącz poróżnione małżeństwa, pogódź zwaśnione rodziny, zbliż
mających urazę do siebie. Niechaj pokój, miłość i jedność panuje w
państwach, rodzinach i zgromadzeniach, abyśmy się okazali godnymi
uczniami Chrystusa i aby Ten, który powiedział: "Po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie
miłowali", poznał nas jako uczniów i dzieci swoje. Amen.
https://wduchuswietym.com/modlitwy-za-kosciol/84-modlitwy/1335-modlitwa-za-kosciol-do-ducha-swietego

zdj. pw

Cały Kościół okazuje się jako lud
zjednoczony jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego.
(św. Cyprian)

Radomsko, ko. NMP Królowej Polski (zdj Jan Nitecki)

Jak kwiaty dają
radość i uniesienie,
tak Kościół daje
moc Bożą i zbawienie.
(pw)

Bytom, ko. WNMP (zdj. pw)
Ruda Śląska, ko. św. Pawła (zdj tsw)

zdj. i dobór cytatu: tsw

Największą naszą wartością jest wiara naszego ludu,
jego przywiązanie do Kościoła, jego więź z Kościołem
w Chrystusie i Jego Matce.
(bł. Stefan Wyszyński)

...wszystkie drogi Kościoła
prowadzą do człowieka.
(św. JP II)

zdj. pw

Wiarę wyrażamy na zewnątrz, gdy nasze czyny
płyną z przeżywania tego, co Bóg objawił,
i dają świadectwo naszym przekonaniom.
(Leon Walaszek SDB)

Kościół – latarnia morska wśród odmętów świata
wskazuje drogę do Boga, ludzi do siebie brata.
(pw)

zdj. R.L.

Drogi do Boga bywają kręte i zakurzone,
Czasem w upadkach, krwi i pocie,
Przy braku wody i w spiekocie Lecz metą nieba nagrodzone.
(Teofil Janicki)

zdj. Paweł z Eindhoven

https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_%C5%9Bw._Jakuba
https://youtu.be/gjqsMw1r71c

A ja, gdy zostanę podwyższony na krzyżu,
wszystkich pociągnę ku sobie.
(J 12, 32)

Dajcie mi armię modlących się na różańcu,
a podbiję świat.
(bł. Pius IX

zdj. Marcin z Eindhoven

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

Nasza wiara nie może być sflaczała jak balonik, z którego uciekło powietrze.
Potrzebna jest nam wiara mężna. Mamy być "fortes in fide" - "silni w wierze",
mężni i spokojni. (bł. kard. Stefan Wyszyński)

zdj. J.J.

Krzyż - klucz, bez którego nic się nie rozumie.
(Hanna Malewska)

zdj.: pw; dobór tekstu i mem: tsw

zdj. i kolaż: tsw

Polska tradycją i wiarą stoi I tylko w Bogu szuka swej ostoi.
(Teofil Janicki)

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

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII

