https://www.youtube.com/watch?v=Gl_uj32cheE

Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące:
większe, aby rządziło dniem,
i mniejsze, aby rządziło nocą… (Rdz 1, 16)

Księżyc wyznacza dni świąt, to źródło światła,
które się zmniejsza osiągnąwszy pełnię.
(Syr 43, 7)

zdjęcia i dobór cytatu: pw

Syracha 43
1. Wspaniałość wysokości, sklepienie o przezroczystej jasności,
tak wygląda niebo - przepiękny widok.
Słońce
2. Widok wschodzącego słońca mówi [nam],
że jest ono czymś najbardziej godnym podziwu, dziełem Najwyższego.
3. W południe wysusza ono ziemię,
a któż może wytrzymać jego upał?
4. Jak rozżarza się podmuchem piec, przy pracach wymagających żaru,
tak słońce trzy razy mocniej rozpala góry,
wydaje ognistą parę,
a świecąc promieniami, oślepia oczy.
5. Wielki jest Pan, który je uczynił
i na którego rozkaz spieszy się ono w swoim biegu.
Księżyc
6. Księżyc też świeci zawsze w swojej porze,
aby ustalać czas i być wiecznym znakiem.
7. Księżyc wyznacza dni świąt,
to źródło światła, które się zmniejsza osiągnąwszy pełnię1.
8. Miesiąc od niego ma swoje imię.
Zwiększając się dziwnie wśród odmian,
jest latarnią obozową wojska na wysokościach,
świecącą na sklepieniu niebieskim.
https://www.youtube.com/watch?v=gMmzv_0rYsk

W żydowskim dniu 14 Nisan, gdy księżyc wchodził w fazę
pełni, obchodzono w Starym Testamencie Paschę,
czyli ofiarę baranka;
w tym samym dniu Jezus obchodził Wieczerzę Pańską,
która miała upamiętniać Jego śmierć jako Baranka
Nowego Przymierza.

zdjęcia: tsw (na dolnym zdjęciu w prawym górnym rogu lecący samolot)

W poświacie księżyca, żona jak słońce - mężowi blasku użycza.
(Teofil Janicki).
https://www.youtube.com/watch?v=Gl_uj32cheE&list=RDLrnDWtrhaIQ&index=4

zdjęcie: pw

zdj. Kamila Nitecka

Niejedna miłość przy księżycu wyznana –
uleciała z rana.
(Teofil Janicki)

https://www.youtube.com/watch?v=5Fo856RIfk8

zdjęcie: KJ, dobór cytatu: tsw

Nocą ze snu wybudzona
patrzę w okno zdziwiona,
ależ to pełnia księżyca
swym urokiem zachwyca.
Prześlicznie wygląda
do mieszkań zagląda myślałam, że się śmieje
może z gwiazdami szaleje.
Czy robi to dla kabały
w swej pełni doskonałyczy nam radość sprawić
senne majaki odprawić.
Po dłuższej obserwacji
pełen konsternacji umknął między obłoki,
ja wpadłam w sen głęboki.
ula

zdj. tsw
https://www.youtube.com/watch?v=XYF6H2j6EYE

zdj. pw

Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby
rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad
ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział
Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty.
(Rdz 1, 16-19)

PSALM 103
Benedic, anima mea. Domino

Której nad ziemią niebo jest wysokości,
Takiej On ku sługom jest swoim litości;
Jako wschód od zachodu daleko pała,
Tak On od nas daleko grzech nasz oddala.

Błogosław', duszo moja, Panu swojemu,
Błogosław' imieniowi Jego świętemu!
Błogosław', duszo, Panu; Jego obfite
Dary niech zawżdy będą w sercu twym ryte!

Jako łaskawy ojciec synów lituje,
Tak równie swoich wiernych sług Pan żałuje;
Czynu bowiem naszego samże świadomy
I pomni, żechmy ziemia i cień znikomy.

Który odpuszcza wszytki twe nieprawości
I zabiega chorobom i twej krewkości,
Żywot śmierci łakomej twój odejmuje
A ciebie miłosierdziem swym koronuje,

Trawie podobien człowiek, którą ostrymi
Leda w dzień kosa przytnie zębami swymi;
Podobien kwiatu, który gdy się rozwinął
Nalepiej, dusznym wiatrem zmorzony zginął.

Który cię wszelakich dóbr hojnie nabawia
I twoje młodość jako orlą odnawia,
Obrońca nieomylny źle obwinionych
I sędzia sprawiedliwy wszech ukrzywdzonych.

Pańska łaska jest wieczna i nieprzebrana,
Wiernym, cnotliwym ludziom nagotowana;
Tej uczesniki będą i prawnukowie
Tych, którzy w Jego będą kochać się słowie.

Ten opowiedział drogi swe Mojżeszowi
I wolą swą ukazał Izraelowi,
Pan wielce miłosierny, Pan dobrotliwy,
Na gniew nieprędki, barziej do łaski chciwy.

Pan na ognistym niebie dwór swój wysoki
Zasadził, skąd panuje na świat szeroki.
Chwalcie, o aniołowie, mężni, chwalcie Go,
Którzy słowne nosicie poselstwa Jego.

Nie umie, nie zwykł się On wiecznie frasować
Ani do końca swojej srogości chować;
Nie wedle spraw przeciwko nam postępuje
Ani się z nami wedle zasług rachuje.

Wszytki niebieskie wojska i sług zebranie,
U których Jego ważne jest rozkazanie,
Wszytko po wszytkich kąciech królestwa Jego
Stworzenie i ty, duszo, chwal Pana tego!
Jan Kochanowski

zdj. pw
Zapada zmrok, Panience na dobranoc: https://www.youtube.com/watch?v=gMmzv_0rYsk

wieczór wachlarz rozłożył po cichu
mrokiem zalał, skąpał krajobraz
z cieniem zmieszał esencję grafitu
gwiezdny namiot szelestem rozpostarł
potem księżyc zbudził srebrzysty
ten się przypiął rogalem na granat
niebo swoim istnieniem roziskrzył
ruszył w drogę jak gwiazda zbłąkana
i zatrzymał się myślą nad stawem
złapał chmurę, wcisnął pod głowę
w taflę rzucił spojrzenie blade
a w niej znalazł swoją połowę
warkocz

zdj. tsw
https://youtu.be/qDvC3DMNx4o

zachód słońca, a po chwili wschód księżyca (zdj. tsw)

zdj. tsw

Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące:
większe, aby rządziło dniem,
i mniejsze, aby rządziło nocą… (Rdz 1, 16)

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

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII

