zdj. Jan Nitecki, Dagmara Joy, tsw, pw

Nie wszędzie jest tak ładnie jak w niebie szkoda tylko, że o tym nikt nie wie,
że to niebo jest po to,
żeby srebro i złoto
w nim świeciły dla ciebie co noc,

żebyś rankiem się zbudził z nadzieją właśnie po to te gwiazdy się śmieją,
właśnie po to jest niebo,
właśnie w niebie dlatego
tak nocami te gwiazdy lśnią.
Konstanty Ildefons Gałczyński

Za rydwan masz obłoki,
przechadzasz się
na skrzydłach wiatru.
(Ps 104, 3)

https://www.youtube.com/watch?v=Ipuwah0cawA

On niebo okrywa chmurami,
deszcz przygotowuje dla ziemi.
(Ps 147, 8)

Bądź wola Twoja
jako w Niebie tak i na ziemi!

zdjęcia: tsw

zdj. i dobór cytatu: pw

Na dźwięk Jego głosu huczą wody w niebie,
On sprawia, że się chmury podnoszą z krańców ziemi.
Jer. 10, 13

https://youtu.be/0K405uZ2nrQ

W tęczy Niebo się ludziom wdzięczy.
Teofil Janicki

Sam Bóg staje w podziwie przed każdym porankiem, który stworzył.
(Rabindranath Tagore)

Niebo jest królestwem przyjaciół, którzy będą mieli dla siebie czas.
(Andrzej Madej OMI)

zdj.: pw

https://youtu.be/kBAgEd57VyU

https://youtu.be/on7VPe_SG7s

Ty zmieniasz je (oblicza ziemi) jak odzienie i ulegają zmianie,
Ty zaś jesteś zawsze ten sam (Ps. 102, 27-28)
zdj. pw (Bytom 21.07.2019 w odstępie 2 godzin: 4:30; 5:30; 6:30)

zdj. KJ

Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

https://www.youtube.com/watch?v=A1i-VlsbiOM

Dopiero w niebie radość będzie bezchmurna.
(św. Teresa z Lisieux)

PSALM 109
Deus, laudem meam ne tacueris
Boże, którego chwała w mych uściech wieczna,
Nie chciej krzywdy mej milczeć: oto wszeteczna
Gęba na mię się targa; język fałszywy
Ludziom żywot mój hydzi, da Bóg, uczciwy.
Nienawiść na mą skazę zewsząd dociera
I wszytki swe fortele na mię wywiera;
To za swoje życzliwość i chęć odnoszę,
Nie ciesz, Panie, złych ludzi, nie ciesz mną, proszę!
Ci, którzy dobrodziejstwo z rąk moich brali,
Teraz mi to wszytkim złym, zdrajcę, oddali;
Kogom ja wielce ważył, kogom miłował,
Ten mi to nienawiścią dziś obdarował.
Niechaj że mu też za to tyran panuje,
A boku nieprzyjaciel nie odstępuje;
U sądu niechaj będzie krzyw naleziony,
A jegoż niech mu barziej szkodzą obrony !
Niech na ziemi nie będzie wiek jego długi,
A po nim dostojeństwo bierze kto drugi!
Sierotami niech jego dzieci zostaną,
A żona nieszczęśliwa wdową stroskaną!
Synowie dom od domu chleba niech proszą,
A przed nędzą z ojcowskich pustek się noszą!
Niechaj go z majętności lichwnik wyzuje,
A obcy w jego pracy sobie lubuje!
Niechaj go nikt nie wesprze w jego trudności
Ani ma nad potomstwem jego litości!
Wszytek naród niechaj miecz razem powinie,
A ich imię niech z nimi pospołu ginie!
Niechaj Pan występ ojca jego pamięta
I co kiedy zgrzeszyła matka przeklęta,
Niechaj to przed oczyma będzie Pańskiemi,
Który pamięć ich wszytkę zgładzi na ziemi.
A to, że i on w swojej popędliwości
Zapamiętał wszelakiej zgoła ludzkości
Upadłego żebraka przenaszladując
I śmierć utrapionemu jawnie gotując.

Ponieważ tak przeklęctwo tedy miłuje,
Niechajże je zły człowiek na sobie czuje;
Iż go błogosławieństwo wielce mierziało,
Daj to, Panie, aby go wiecznie mijało,
Jako drugi członki swe okrył odzieniem,
Tak on zewsząd obłożon jest złorzeczeniem;
A to też jako woda w jego wnętrzności
I jako tłusty olej wpiło się w kości.
Bodajże się tym płaszczem wiecznie nakrywał
I tegoż pasa na swe boki używał:
Tę pomstę, to przeklęctwo, da Bóg, uczuje,
Ktokolwiek bez mej winy na mię fołdruje.
Boże mój, Ty bądź ze mną, prze imię swoje
Ty mię ratuj, bo wielkie są łaski Twoje!
A jam człowiek upadły, człowiek wzgardzony
I na sercu nieznośnym żalem strapiony.
Jako cień pochylony, gdy słońce gaśnie,
Tak i ja, nieszczęśliwy, niszczeję właśnie.
Tak się umykam, tak się kryję po świecie
Jako konik czując chrzęst bliskich nóg lecie.
Od głodu ledwe nogi włóczę, a ciało
Uschło, jako wilgości w kościach nie zstało;
Przyszedłem do wszech niemal ludzi w ohydę;
Głową, widzę, kiwają, gdziekolwiek idę.
Wspomóż mię, mocny Boże, a w mej żałości
Podeprzy mię z onej swej dawnej litości!
Niech rękę Twoje znają, niechaj się dowie
Zły człowiek, żeś Ty łaskaw na moje zdrowie.
Niech on klnie, Ty błogosław; niech się morduje,
A darmo; sługa zaś Twój niech się raduje.
Niechaj lekkość jako płaszcz na się oblecze,
Niech hańbę wzuje ten, kto fałsz na mię wlecze.
A ja więc Panu dzięki będę oddawał
I Jego chwałę w gęstym ludzie wyznawał,
Który czasu potrzeby stał przy ubogim
I bronił go przeciwko tyranom srogim.
Jan Kochanowski

Lepiej o NIEBO
ktoś mi to podpowiedział
a któż nie powiem nie wiem
może to z NIEBA sąsiedzi
że w NIEBIE przecież
o NIEBO będzie lepiej
dajmy na to i przebóg
niech będzie lepiej o NIEBO
bo tam gdzie chcemy dolecieć
odlecieć nam potrzeba
żeby było jak w NIEBIE
nieziemsko zwyczajnie
i jeszcze do tego po rajsku
o NIEBO bardziej niebiańsko
hej wy tam sąsiedzi z NIEBA
podrzućcie do NIEBA nam hasło
wszak nie jest wam tam za ciasno
przeciągów też wam potrzeba
a będzie wam z nami przecież
o NIEBO wam będzie lepiej
[Grażyna Sygowska, 15 listopada 2017]

https://www.youtube.com/watch?v=ZdmGAnxT6dI

Patrz na tęczę i wychwalaj Tego, kto ją uczynił,
nadzwyczaj piękna jest w swoim blasku:
otacza niebo kręgiem wspaniałym,
a napięły ją ręce Najwyższego.
Syr. 43, 11-12

zdj. pw (Bytom 23.05.20210

zdj. pw (Bytom 8.08.2021)

Tęcza, gdy nad kościołem wzlata znak, że Bóg jest miłością dla świata.
(Teofil Janicki)

https://youtu.be/hDZrcUr01jI

Jedno niebo, a jakże różnorodne oblicze;
Twojej, Boże, urody nigdy nie obliczę.
(pw)

zdj. tsw (zmiany w ciągu 45 minut)

Alpejskie chmury na niebie,
A ja tęsknię. Brak mi Ciebie ..
(Teofil Janicki)

zdj. Dagmara Joy
https://youtu.be/Cxr8Qyd2t1E

https://youtu.be/on7VPe_SG7s
https://youtu.be/UTPCEzl_qWc
https://youtu.be/GxwXMxU187c

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