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https://www.youtube.com/watch?v=4p8r71Zg1Fw 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tylko ludzie silni nadzieją  

są zdolni przetrwać wszelkie trudności. 

(bł. Jerzy Popiełuszko) 

Nadzieja troski mi słodzi, ona mnie żywi i wspiera: 

W nadziei człowiek się rodzi, z nadzieją żyje, umiera. 

(Franciszek Karpiński) 

 

 

PSALM 110 

Dixit Dominus domino meo 

  

Rzekł Pan do pana mego swym głosem łaskawym: 

"Siądź mi po boku prawym, 

Aż twe nieprzyjacioły złupione ze zbroje 

Jako inszy podnóżek dam pod nogi twoje. 

  

Na kraj świata rozciągnę z Syjonu wielkiego 

Władzę królestwa twego, 

A ty na wszytki strony używaj praw swoich 

Rozkazując w pośrzodku nieprzyjaciół twoich. 

  

Czasu ruszenia twego przy tobie, swym panie, 

Twój lud chętliwie stanie: 

Lud w cnotach okazały, świetny w pobożności, 

Rosa różanej żarze, krew twojej młodości." 

  

Przysiągł Pan, a za Jego żal nie chodzi słowem; 

Tyś Melchizedechowem 

Porządkiem kapłan wieczny; Pan przy boku twoim 

Na wieki, Pan tyrany zetrze w gniewie swoim. 

  

Sąd swój rozciągnie, pola trupami okryje, 

Książę możne zabije, 

Krwią płynącą będzie pił wodę patokową, 

Przeto nieba dosięże wysokiego głową. 

 

Jan Kochanowski 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4p8r71Zg1Fw


 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q70sQX4SkEw 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Powiedzcie małodusznym: 

"Odwagi! Nie bójcie się!" 

(Iz 35,4) 

Miejcie nadzieję, bo ona przejdzie z was 

do przyszłych pokoleń i ożywi je. 

 (Juliusz Słowacki) 

https://www.youtube.com/watch?v=q70sQX4SkEw


 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3BQjYUQf8ts 

 

 
zdj. pw 

 

 

 

 

 

 

Nie żałuję, choć gorzkie łzy leję; 

Boś wszystko odjął, zostawił nadzieję. 

 (Adam Mickiewicz) 

Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, 

Bo Pan jest wiekuistą Skałą! 

(Iz 26,4) 

 

NADZIEJA... 

Mała iskierka gdzieś na końcu rozsądku. 

Raz tli się niekiedy we mgle się rozpływa. 

Nieistotna, gdy wszystko w porządku. 

Upragniona, gdy ból serce rozrywa. 

Towarzyszy nam do samego końca. 

Dodaje otuchy i wiary w nierealne. 

Jest jak najpiękniejszy promień słońca. 

Gdy choroba zabija nasze ciała marne. 

Niektórzy zwą ją matką naiwnych. 

Dla innych jest pragnieniem największym. 

Obecna w kolejach życia dziwnych. 

A przed umieraniem przyjacielem najlepszym. 

Seneka 18 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3BQjYUQf8ts
https://www.cytaty.info/wiersz/mala-iskierka-gdzies-na-koncu-rozsadku-raz.htm
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https://www.cytaty.info/wiersz/mala-iskierka-gdzies-na-koncu-rozsadku-raz.htm
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https://www.youtube.com/watch?v=ZSLygOWtu9Q 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Im ciemniej naokoło, tym jaśniej musi nam 

świecić światło nadziei, świętej ufności w Bogu. 

(św. Urszula Ledóchowska) 

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. 

(św. Paweł, Rz 8,24) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSLygOWtu9Q


 
 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, 

co nas od zatonięcia ratuje. 

(bł. Honorat Koźmiński) 

Nadzieja ma swój konieczny fundament w wierze. 

Nie ma nadziei ten, kto w nic nie wierzy.  

(św. Leopold Mandić) 

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


 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uCA6dbG1K80 

 

 
zdj. tsw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H7qYVSTpa50 

 

Gdy w Bogu złożymy nadzieję, 

uzyskamy wolność i bezpieczeństwo. 

(św. Jan Chryzostom) 

 

W Bogu nadzieja i siła, 

gdy ziemię zaraza spowiła. 

(pw) 

 

 

PSALM 9 

 

Confitebor Tibi, Domine, in toto corda meo 

 

Ciebie będę, Boże prawy, 

Całym sercem wyznawał, 

Twoje wszystki dziwne sprawy 

Będę światu podawał. 

  

Będę wesół w Twej obronie, 

Będę wszechnaświętszemu 

Przy łagodnej śpiewał stronie 

Imieniowi Twojemu. 

  

Nieprzyjaciel mój strwożony 

Podał tył nieuczciwy 

I padł strachem ogarniony 

Widząc Twój wzrok straszliwy. 

  

Ty litujesz krzywdy mojej, 

Tyś k'woli niewinności 

Zasiadł na stolicy swojej, 

Sędzia sprawiedliwości! 

  

Przepadli ziemię przeklęci 

Na Twe słowa fukliwe; 

Wytarłeś z ludzkiej pamięci 

Ich imiona chłubliwe. 

  

Zły człowiecze, spustoszyłeś 

Pola nieprzerodzone; 

Zwojowałeś, wywróciłeś 

Miasta pięknie sadzone. 

  

Ich pamięć pospołu z nimi 

Na wieki zaginęła, 

Ale Pańska moc wiecznymi 

Czasy będzie słynęła. 

  

On stolicę swą narządził, 

On ludzkie nieprawości 

I wszytek świat będzie sądził 

Podług sprawiedliwości. 

  

On jest ucieczka ubogich, 

On dodaje ratunku 

Położonym w krzywdach srogich 

I w żałosnym frasunku. 

  

Wszyscy, którzy Go poznali, 

Jemu niechaj ufają; 

Nigdy się nie oszukali, 

Którzy w Nim ufność mają. 

  

Mieszkającemu śpiewajcie 

Na wysokim Syjonie; 

Jego moc opowiadajcie 

Narodom w każdej stronie! 

  

Pomścił się Pan sprawiedliwy 

Krwie niewinnej rozlania; 

Usłyszał płacz żałobliwy 

I ubogich wołania. 

 

 

Użyj nade mną litości, 

Boże nieogarniony, 

Patrz, w jakiej niebezpleczności 

Jestem dziś położony l 

  

Chciej mię z rąk srogich wybawić 

Śmierci nieubłaganej, 

Abych Twe sprawy mógł sławić 

W cerkwi Twojej wybranej. 

  

Jam smutny tak lamentował, 

A Tyś usłyszał w niebie; 

Teraz się będę radował 

Mając obrońcę z Ciebie. 

  

W tym się dole potopili, 

Który sami kopali; 

W tym się sidle połowili, 

Które sami stawiali. 

  

Nie darmo Bóg sprawiedliwy 

Po wszytki wieki słynie; 

Uplótł się człowiek zdradliwy 

W swoich rąk własnych czynie. 

  

Upad wisi nad grzesznymi, 

Upad nieuchroniony, 

Nad narody przeklętymi, 

Kędy Bóg zapomniony. 

  

Nie na wieki Pan przebaczy 

Upadłego człowieka; 

Ich nadzieja (tak Pan raczy) 

Ważna będzie do wieka. 

  

Powstań, wieczny nasz Obrońca, 

Nie daj się zmocnić złemu; 

Twój sąd niech będzie do końca 

Światu jawny wszytkiemu, 

  

Ogarni strachem pogany, 

Niech się ludźmi być znają; 

Którzy dziś mogą być pany, 

Jutro z chudym zrównają! 

 

Jan Kochanowski 

https://www.youtube.com/watch?v=uCA6dbG1K80
https://www.youtube.com/watch?v=H7qYVSTpa50
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https://www.youtube.com/watch?v=yNTUTiBBaGw 

 

 
zdj. R.N. 

 

 

 

 

 

Nadzieja spleciona z Boskością 

cieszy się ufną świętością. 

(pw) 

 

Nadzieja jest odwagą opartą na Bogu.  

(Leon Walaszek SDB) 

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


 
zdj. tsw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GD7W5ZmHAi4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jeśli więc smutek twe serce przyciśnie, 

Gdy oko twoje zaleje się łzami, 

Wznieś wzrok ku Temu, który rządzi nami, 

A wnet ci promyk nadziei zabłyśnie. 

(Karol Antoniewicz SJ) 

https://www.youtube.com/watch?v=GD7W5ZmHAi4


 
zdj. pw 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yzx8XR5lS-M 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wstanie taki dzień, 

kiedy twoje cierpienie stanie się radością. 

(ks. Edward   Poppe) 

Nie ma innego pożytku w tym życiu poza 

nadzieją na inne życie. 

(Blaise Pascal) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yzx8XR5lS-M
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https://www.youtube.com/watch?v=_y8lTvz3s6A 
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https://www.youtube.com/watch?v=_y8lTvz3s6A


 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4dSOTLuC01A 

 

    
 

 

 

 

 

 

Gdzie płonie jeszcze mały płomyk nadziei, 

tam widać światło nieba. 

(Ladislaus Boros) 

Nadzieja całe życie krzepi człowieka. 

(Karol J. Weber) 

 

Nadzieja nas wspiera,  

by nie upaść na duchu.  

(Antoni Regulski TChr) 

https://www.youtube.com/watch?v=4dSOTLuC01A


 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jXFlwuwyIZ0 

 

    
 

 

 

 

 

 

Nadzieja widzi kiełkujący kłos, 

podczas gdy oczy widzą tylko gnijące ziarno.  

(Ks. Pink Pellegrino) 

 

Istotnie, kto ma nadzieję, ten ma wszystko.  

(Władysław Reymont) 

 

Pośród tego rozdartego wojnami, 

nienawiścią i niezgodą świata jest jedyna 

nadzieja: Przenajświętsza Dziewica.  

(bp Fulton Sheen) 

 

...nadzieja to czas bez pożegnań.  

(Ks. Jan Twardowski) 

 

Nie opieraj się na własnych siłach, ale 

zasadź mocno podstawy swej nadziei w Bogu.  

(Tomasz a Kempis) 

 

Cała mądrość ludzka zawiera się w tych 

kilku słowach: czekać i nie tracić nadziei!  

(Aleksander Dumas, ojciec) 

 

Nadzieja to matka... mądrych!  

(Teofil Janicki) 

 

Nadzieja pomoże wam nadać nowy sens 

cierpienia, przekształcając je w drogę 

zbawienia, w sposobność do ewangelizacji i 

do udziału w odkupieniu.  

(św. Jan Paweł ll) 

 

Istotnie, kto ma nadzieję,  

ten ma wszystko.  

(Władysław Reymont) 

 

Pośród tego rozdartego wojnami, nienawiścią  

i niezgodą świata jest jedyna nadzieja: 

Przenajświętsza Dziewica.  

(bp Fulton Sheen) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jXFlwuwyIZ0


    
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EPWkUpYG20g 

 

    
 

 

 

 

 

 

...nadzieja to czas bez pożegnań.  

(Ks. Jan Twardowski) 

 

Nie opieraj się na własnych siłach, ale 

zasadź mocno podstawy swej nadziei w Bogu.  

(Tomasz a Kempis) 

 

Cała mądrość ludzka zawiera się w tych 

kilku słowach: czekać i nie tracić nadziei!  

(Aleksander Dumas, ojciec) 

 

Nadzieja to matka... mądrych!  

(Teofil Janicki) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EPWkUpYG20g


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nadzieja pomoże wam nadać nowy sens cierpienia, przekształcając je w drogę 

zbawienia, w sposobność do ewangelizacji i do udziału w odkupieniu.  

(św. Jan Paweł ll) 

 

Człowiek ze śmiercią kończy ciężką życia 

pielgrzymkę, ale jeszcze na grobie stawiają mu 

znak zbawienia - nadzieję.  

(Friedrich Schiller) 

 



 

 

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