
 

 

 

 

 
zdj. Jan Nitecki, Artur Nitecki, Marcin z Eindhoven 

 

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój 

i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie 

z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zy-

skał, a na swej duszy szkodę poniósł? 

Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale 

Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. 

 
(Mt 16, 23-27) 



 
zdj. pw 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Jesteśmy wszyscy mieszkańcami ziemi,  

dziećmi jednego Boga, Ojca naszego, który jest w niebie, 

więc musimy solidarnie sobie pomagać.  

( św. Urszula Ledóchowska) 

Jeśli chcesz wspomnień po sobie, 

Krzyż miej w życiu, krzyż na grobie. 

(Deotyma) 

 

Zbawienie przyszło przez krzyż; 

Ogromna to tajemnica, 

Każde cierpienie ma sens, 

Prowadzi do pełni życia. 

 

Jeżeli chcesz mnie naśladować, 

To weź swój krzyż na każdy dzień 

I chodź ze mną zbawiać świat 

Następny już wiek. 

 

Codzienność wiedzie przez krzyż 

Większy im kochasz goręcej, 

Nie musisz ginąć już dziś, 

Lecz ukrzyżować swe serce. 

 

Jeżeli chcesz mnie naśladować, 

To weź swój krzyż na każdy dzień 

I chodź ze mną zbawiać świat 

Następny już wiek. 

 

Każde spojrzenie na krzyż 

Niech niepokojem zagości, 

Bo wszystko w życiu to nic 

Wobec tak wielkiej miłości. 

 

Jeżeli chcesz mnie naśladować 

To weź swój krzyż na każdy dzień 

I chodź ze mną zbawiać świat 

Następny już wiek. 

 

pieśń religijna 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pamiętaj, abyś i dzień codzienny uświęcał. 

(Teofil Janicki) 

Jednym z największych zadań człowieka wierzącego  

jest napełnić świat techniki i przemysłu Duchem Bożym. 

(kard. Franz König) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Czuję, że jestem jak kropla rosy 

pochłonięta w głębię oceanu miłosierdzia Boga. 

(św. Faustyna Kowalska) 

Dlaczego tak się niecierpliwisz, by budować kościoły z drewna i kamienia, 

a zapominasz, by z własnej duszy uczynić świątynię dla Boga? 

(kard. Francois Xawier Nguyen van Thuan) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Im więcej Pan Bóg błogosławi, 

tym więcej musimy dla Niego pracować. 

(św. Józef Freinademetz SVD) 

 

PSALM 132 

 

Memento, Domine, David 

  

Pomni, Panie, Dawida i jego trudności, 

Które cierpiał w nadzieję Twojej życzliwości, 

Który Tobie w te słowa przysiągł, swemu Bogu: 

"Nie chcę ani nawiedzić pierwej swego progu, 

Ani na swym łożu lec, ani oczu zmrużyć, 

Ani pożądnych darów snu słodkiego użyć, 

Aż plac najdę, Boże mój, Twemu kościołowi 

I wymierzę świętemu miejsce ołtarzowi." 

Ale oto w Efracie Pan je znaki swymi 

Jawnie okazał między padoły leśnymi; 

Pójdźmyż tedy pod Jego namiot ulubiony 

I całujmy podnóżek Jego poświęcony. 

A Ty, o Panie, racz wnić do swego pokoja, 

W szczęsną godzinę racz wnić Ty i arka Twoja. 

Niechaj kapłani Twoi świecą pobożnością, 

A serca bogobojnych napełni radością! 

Jesli Dawid, sługa Twój, łaskę miał u Ciebie, 

Nie chciejże i potomstwa odmiatać od siebie. 

Przysiągłeś Dawidowi wiernym słowem swoim: 

,,Potomek twój usiędzie w majestacie twoim, 

A będą li twe dzieci praw moich słuchały 

I wiary starożytnej mocnie przestrzegały - 

I oni, i dzieci ich, i tychże dziedzice 

Na wieki nie wypadną z ojcowskiej stolice. 

Syjon się mnie podoba, to moje mieszkanie, 

To jest mój odpoczynek i wieczne kochanie; 

Tu ja obfitość zrodzę wszelakiej żywności 

I nakarmię ubogie prawie do sytości. 

Kapłani moi świecić będą pobożnością, 

A serca bogobojnych napełnię radością; 

Tu Dawidowe plemię rozkrzewię, tu swemu 

Sławę nieugaszoną wzniecę jedynemu. 

Jego wszytki ogarnie wstyd nieprzyjaciele, 

A onemu korona zakwitnie na czele." 

 

Jan Kochanowski 

 

Każdy dzień przyjąć jak małe zwiastowanie. 

(Andrzej Madej OMl) 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O Bogu myśleć według wiary, o bliźnim 

według miłości, o sobie według pokory. 

(św. Jan Bosko) 

Zrób dzisiaj coś dobrego dla kogoś, 

kogo najmniej lubisz. 

(św. Antoni Padewski) 

 

PSALM 135 

 

Laudate nomen Domini 

  

O słudzy Pańscy, ze wszech naświętszemu 

Cześć imieniowi uczyńcie Pańskiemu; 

Wy, którym domu Jego straż podana, 

Chwalcie godnego wszelkiej chwały Pana. 

Ten Izraela obrał przed inszemi 

I uczynił go włością swą na ziemi. 

To Pan jest wielki, Pan niezwyciężony, 

Nad insze wszytki bogi przełożony; 

W Jego jest władzy ziemia i wysokie 

Niebo, i morskie przepaści głębokie. 

Ten z lochów ziemskich obłoki wyciąga 

I po powietrzu szerokim rościąga; 

Z deszczem ogniste miesza łyskawice, 

Wiatrów dobywa z swej skrytej skarbnice. 

Zbił płód w Egiptcie pierwszy, od człowieka 

Począwszy aż do bydlęcego wieka. 

Na króla nawiódł cuda niesłychane 

Trapiąc samego i jego poddane. 

Siła narodów, siła miast wywrócił 

Sławnych a możne króle mieczem skrócił: 

Sehona, krain amorejskich pana, 

I Oga, króla rodnego Bazana, 

I Chananeą wszytkę, a ich ziemię 

Podzielił między izraelskie plemię. 

Wieczne jest imię Twoje, możny Panie, 

A sława Twoja nigdy nie ustanie. 

Ty ludem swoim rządzisz, Ty każdemu 

Łaskę okażesz znaczną słudze swemu. 

Bogi pogańskie ze srebra, ze złota 

Nic nie są, jedno ludzkich rąk robota: 

Usta ich nieme, oczy nie patrzają, 

Uszy nie słyszą, nozdrza tchu nie mają. 

Bodaj tak i ci, którzy je robili, 

A owszem, co w nich ufność położyli. 

Ty domie, Pana chwal, Izraelowy, 

Domie Lewego, domie Aronowy. 

Wszyscy Go chwalcie, wszyscy pospolicie, 

Co Panu sercem uprzejmym służycie. 

Niech wiecznie będzie Pan pochwaleń, który 

Ulubił sobie wierzch syjońskiej góry! 

 

Jan Kochanowski 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bądźmy dziećmi niewinnością serca, 

a starcami mądrością ducha. 

(Karol Antoniewicz SJ) 

Chrystus nie nakazał nam być przyjaciółmi, 

nakazał nam być braćmi. 

(św. Grzegorz z Nazjanzu) 



 
 

 

 

 

 

    zdj. pw 

    
 

 

 

 

 

 

Żyjmy z Bogiem w przyjaźni i ożywiajmy naszą wiarę,  

aby się z Nim łączyć poprzez wszystko. To właśnie czyni nas świętymi. 

(św. Elżbieta Catez) 

Wszystko więc, co byście chcieli, 

żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. 

(Mt 7, 12) 

Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest 

brama i przestronna ta droga, która prowadzi 

do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią 

wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska 

droga, która prowadzi do życia, a mało jest ta-

kich, którzy ją znajdują! (Mt 7, 13-14) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Płaćmy złotem modlitwy 

za kamienie nienawiści. 

(bł. Stefan Wyszyński) 

Lepiej jest cierpieć z gorliwości o sprawy Boże niż uzyskiwać 

pochwałę roztropności od nieprzyjaciół Boga i Kościoła. 

(bł. Jerzy Popiełuszko) 

 

PSALM 136 

Confitemini Domino, quoniam bonus 

  

Chwalcie Pana z dobroci Jego nieprzebranej, 

Chwalcie z litości wiekom żadnym niepoddanej t 

Chwalcie Boga, który jest Bóg nad insze bogi, 

Bo jego miłosierdzia nie zaginą drogi. 

Chwalcie Pana, który jest Pan nad insze pany, 

Bo On w swym miłosierdziu nigdy nieprzebrany; 

Który sam cuda czyni przeciw ludzkiej wierze, 

Bo żaden wiek litości Jego nie przebierze; 

Który misterstwem wielkim piękne niebo sprawił, 

Bo swemu miłosierdziu kresu nie postawił; 

Który wynurzył ziemię z morzkich głębokości, 

Bo końca nigdy Pańskiej nie będzie litości; 

Który zażegł na niebie światła niezgaszone, 

Bo Pańskie dobrodziejstwo nie jest okrążone; 

Słońce, aby białemu dniowi panowało, 

Bo Jego miłosierdzie wiecznie będzie trwało. 

Miesiąc i złote gwiazdy, aby noc rządziły, 

Bo łaski Jego żadne nie zwyciężą siły; 

Który Egipt pokarał na pierworodzonych, 

Bo Jego miłosierdzie jest lat nieskończonych; 

Który lud swój z ich wyrwał okrutnej paszczeki, 

Bo Jego nieprzebrana łaska trwa na wieki; 

Wyrwał niezwyciężoną możną ręką swoją, 

Bo Pańskie dobrodziejstwa na czas wieczny stoją; 

Który w pół prawie Morze rozdzielił Czerwone, 

Bo Jego miłosierdzie jest niedokończone, 

I przeprowadził przez nie lud swój suchą nogą, 

Bo wiecznej łaski Pańskiej lata nie przemogą; 

A Faraona zalał z wojskiem niezliczonym, 

Bo litość Jego zrówna z wiekiem nieskończonym; 

Który lud swój wielkimi przewiódł pustyniami, 

Bo Jego miłosierdzie wiecznie będzie z nami; 

Który tyrany pobił i króle waleczne, 

Bo Jego dobrodziejstwa są i będą wieczne; 

Króla amorejskiego, mężnego Seona, 

Bo Jego wieczna łaska nie jest zamierzona; 

I króla bogatego bazańskiego, Oga, 

Bo końca miłosierdzia nie najdzie u Boga; 

I dal nowym przychodniom ich bogate kraje, 

Bo Jego dobrodziejstwo nigdy nie ustaje; 

Dał je Izraelowi, słudze je dał swemu, 

Bo Jego litość równa wieku jest wiecznemu; 

Nie raczył nas przepomnieć w nasze doległości, 

Bo końca Jego świętej nie będzie litości; 

Odjął nas rękom srogim i mocy pogańskiej, 

Bo nie masz miary, nie masz końca łasce Pańskiej; 

Który ciału wszelkiemu jego żywność daje, 

Bo Jego szczodrobliwość nigdy nie ustaje. 

Chwalcie Pana, który krąg niebieski sprawuje, 

Bo Jego dobrodziejstwo wieku nie uczuje. 

Chwalcie Pana, który jest Pan nad insze pany, 

Bo On w swym miłosierdziu nigdy nieprzebrany. 

 

Jan Kochanowski 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
        zdj. pw 

 

 

 

 

 

Bądź prawy aż do szpiku kości. 

(Antoni Regulski) 
 

Wszystkie nasze czyny są wieczne. 

(św. Rafał Kalinowski) 

 

PSALM 16 

 

Conserva me, Domine,  

quoniam speravi in Te 

  

O, który siedzisz na wysokim niebie, 

Ja nie mam inszej nadzieje krom Ciebie; 

Ty mię chciej wspomóc w mojej doległości, 

Boże litości! 

  

Tyś moim Panem; acz Ty posług moich 

Nie potrzebujesz, jednak wiernych Twoich 

Trzymać się będę i czasy wiecznymi 

Przestanę z nimi. 

  

Jaka okwitość tych omylnych bogów, 

Jaka (o błędzie!) ciżba do ich progów! 

Ode mnie ofiar nie odniosą, ani 

Będą wzywani. 

  

Pan część własności, Pan część mej nagrody, 

W opiece Jego nie boję się szkody; 

Nie mógł na mię dział przypaść pożądniejszy 

Ani piękniejszy. 

  

Panu ja wielce i wielce dziękuję, 

Którego radę w sercu swoim czuję; 

Czuję ją we dnie; zgasną li też zarze, 

Duch mię mój karze. 

  

W każdej swej myśli i w każdej swej sprawie 

Mam Pana zawżdy przed oczyma prawie; 

On przy mnie stoi, abych z żadnej strony 

Nie był wzruszony. 

  

Stądże mi roście radość osobliwa, 

Serdeczna, której język nie pokrywa; 

Imo to zawżdy brzmi około ucha 

Dobra otucha. 

  

Bo Ty, mój Panie, z wiecznej łaski swojej 

Nie przepamiętasz w grobie dusze mojej 

Ani dopuścisz doznać skazy Twemu 

Ulubionemu. 

  

Ty do żywota drogę ukazujesz; 

Ty nieprzebranym weselem szafujesz; 

Wiecznych rozkoszy płyną żywe zdroje 

Przez ręce Twoje. 

Jan Kochanowski 



 
zdj. pw 

      
zdj. ks. Eugeniusz Gogoliński 

 
Tęskno mi Boże do świata, 

Tamtego prostego sprzed lat. 
Gdzie brat kochał brata, 

A ludzie mieli mniej wad. 
 

Telewizor był czarno-biały, 
A w sklepach było niewiele. 

Dzieci się uśmiechały, 
Ludzie żyli jak przyjaciele. 

 
Ulice życiem tętniły, 

A owoc miał słodki smak. 
Człowiek każdy był miły, 

I tego świata mi brak. 
 

Prądu w domu nie było, 
Lecz żyć się jakoś dało. 

Spokojniej się wtedy żyło, 
Dziś ciągle wszystkiego mało. 

 
Dziś człowiek swe życie traci, 

W pośpiechu i pocie czoła. 
I choć się w końcu wzbogaci, 

To i tak „mało mu” - woła. 
 

I umrze życia nie znając, 
Bo tylko „dążył do celu”, 
Rodzinę swą zostawiając, 

By mieć więcej w portfelu. 
 

Kiedyś ludzie też pracowali, 
Ale najważniejsza była rodzina. 

O przyszłość tak się nie bali, 
Dzisiejszy świat to kpina. 

 
Jest wszystko, co się zamarzy, 

O nic walczyć nie trzeba, 
Trudno o dobrych lekarzy, 
Nie zjesz pysznego chleba. 

 
Nie ma dobrej muzyki, 
Tej, co ludzi rozbawia. 

Świat jest pełen krytyki, 
Radości ludzi pozbawia. 

 
Tęskno mi, Boże, do świata 

Tamtego, prostego, sprzed lat. 
Dziś brat zabija brata, 
I ludzie są pełni wad. 

 
Kamila Zielińska-Krogulska 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tylko to dostojeństwo jest rzeczywiste, 

które nie maleje przez ludzką obojętność. 

(Dag Hammarskjöld) 

Ofiara jest demonstracją ku czci Boga. 

(Karl Barth) 

 

PSALM 137 

Super flumina Babylonis 

  

Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody 

A na piękne syjońskie wspominając grody 

Co nam inszego czynić, jedno płakać smutnie, 

Powieszawszy po wierzbach niepotrzebne lutnie? 

  

Lecz poganin niebaczny w tej naszej żałobie 

Przedsię piosnkę syjońską każe śpiewać sobie. 

Przebóg! Jako to ma być, aby pieśni Pańskich 

Głos kiedy miał być słyszan w krainach pogańskich? 

  

Jeslibych cię zapomniał, o kraino święta, 

Niech moja swej nauki ręka zapamięta; 

Niechaj mi język uschnie, kiedy cię przepomnię, 

Kiedy cię na początku wesela nie wspomnię. 

  

Pomni, wszechmocny Panie, co nam wyrządzali 

Edomczycy, jako w nasz ciężki dzień wołali: 

"Zagubcie ten zły naród, ogniem miasto spalcie, 

A ich mury do gruntu samego rozwalcie!" 

  

Ale i ty, Babilon, strzeż dobrze swej głowy, 

Bo już wisi upadek nad tobą gotowy. 

Szczęśliwy, któryć za nas odmierzy twe winy 

A o skałę roztrąci twe nieszczęsne syny. 

 

Jan Kochanowski 

 



 
zdj. Eva z Pragi 

 

 

 

 

 

 

 

 
  zdj. Eva z Pragi 

 

 

 

 

Gorliwość o zbawienie dusz 

powinna się palić w sercach naszych. 

(św. Faustyna Kowalska) 

Trzeba wykorzystywać roztropnie dla dobra duszy 

każdy dzień, każdą godzinę. 

(o. Władysław Kluz OCD) 

 

PSALM 138 

Confitebor Tibi, Domine 

  

Ciebie ja chwalić będę, Ciebie przed możnymi 

Wyznam tyrany ziemskimi; 

W Twym kościele chwalebne imię Twe wspomion<, 

A to więc prze dobroć one 

I prze wrodzoną, Boże wieczny, prawdę Twoje, 

Bo Ty obietnicę swoje 

Skutkiem zawżdy przedsiężesz; Tyś mnie, słudze swemu, 

Nieszczęściem utrapionemu, 

Łaskawe ucho podał i przywrócił siły, 

Które prawie zgasły były. 

Ciebie, jako szerokie ziemskie są granice, 

Twoje słysząc obietnice 

Wszyscy królowie będą swoim Bogiem zwali 

I sprawy Twe wychwalali 

Sławą Twoją ujęci, bo Ty nad wszytkimi 

Koły siedząc niebieskimi 

Na niskość przedsię patrzysz i to, co wysoko, 

Z daleka zna Twoje oko. 

Niechaj na mię przygoda, jaka chce, przypadnie, 

Ty mnie poratujesz snadnie; 

Ty gniew nieprzyjaciół mych pięścią swą okrócisz, 

A mnie wolną myśl przywrócisz; 

Ty do skutku masz przywieść przedsięwzięcie moje; 

Panie, miłosierdzie Twoje 

Wieki przetrwa, niechaj się wniwecz nie obraca 

Twojej świętej ręki praca. 

 

Jan Kochanowski 

 



 
 zdj. Eva  

z Pragi 

 

 

 

 

 

 
 zdj. Eva z Pragi 

 

 

 

 

 

 

PSALM 140 

Eripe me, Domine, ab homine malo 

  

Broń mię, mój Panie, od ludzi złośliwych, 

Broń od potwarców sprośnych, niewstydliwych, 

Którzy w swym sercu zdradę tylko knują 

A na mię wojska ustawnie szykują, 

Ostrością zębów podobni wężowi, 

Jadem bystremu równi padalcowi. 

 

Uchowaj mię rąk, Panie, niepobożnych, 

Broń mię od moich nieprzyjaciół możnych, 

Którzy upętać myślą moje nogi 

Sidłami ścieżki natknąwszy i drogi. 

Panie, Tyś mój Bóg, Ty modlitwy moje 

Racz przyjąć w uszy miłosierne swoje. 

 

Tyś mój obrońca, Ciebiem ja łaskawym 

Znał przeciw sobie zawżdy w boju krwawym. 

Nie ciesz złych ludzi, Boże mój prawdziwy, 

W ich przedsięwzięciu, aby nieżyczliwy 

Człowiek, pływając w szczęściu, niewinnemu 

Tym cięższy nie był i sroższy dobremu. 

 

Ich radę chytrą i szkodliwą mowę 

Obróć na ichże niepobożną głowę: 

Niech żywy ogień z nieba spadnie na nie, 

A Ty ich doraź, że żaden nie wstanie. 

Niedługie szczęście kłamliwych na świecie, 

A zły w swojejże złości się uplecie. 

 

Pewien-em tego, a nic się nie mylę, 

Że ujźrzę wrychle tę szczęśliwą chwilę, 

Kiedy Pan będzie krzywdy mścił ubogich 

A wybawi je z ich frasunków srogich; 

I będą dobrzy Pana wyznawali, 

I na twarz Jego prawdziwie patrzali. 

 

Jan Kochanowski 

 

Człowiek jest jak pszczoła – 

szuka słodyczy na gorzkich kwiatach. 

(Henryk Sienkiewicz) 

Kiedy radujemy się swą pełnią, 

z radością oddajemy swe owoce. 

(Rabindranath Tagore) 



 
zdj. Eva z Pragi 

 

 

 

 

 

 
  zdj. Eva z Pragi 

 

 

 

 

 

 

Większy to cud, by odnowić świat upadły, 

niż nowy stworzyć. 

(sł. B. Anzelm Gądek) 

Trzeba zawsze wybierać najdoskonalsze. 

(św. Jan Maria Vianney) 



 
zdj. Eva z Pragi 

 

 

 

 

 

 

 
       zdj. Eva z Pragi 

 

 

 

 

 

Różnymi drogami 

Pan Bóg każdego prowadzi. 

 (św. Rafał Kalinowski) 

Często jesteśmy świadkami cudów. 

Doznajemy ich na sobie. 

(Anna Kamieńska) 

PSALM 17 

Exaudi, Domine, iustitiam meam 

  

Płacz sprawiedliwy i skargę moję 

Przypuść przed świętą obliczność swoje; 

Usłysz, o Sędzia nienaganiony, 

Ust nieobłudnych głos niezmyślony! 

 

Do Twego sądu ja się uciekam 

I sprawiedliwej skaźni Twej czekam; 

Ty swym krzywego upatruj okiem, 

A najdzi prawdę swoim wyrokiem! 

 

Zmacałeś serca i myśli skrytej, 

Zszedłeś mię w nocy nieznakomitej; 

Doświadczyłeś mię, by w ogniu złota, 

A nie nalazłeś, jedno co cnota. 

 

Ludzkich wywrotów nie naszladuję, 

To usty mówię, co w sercu czuję; 

Słów Twoich strzegąc, słów świętobliwych, 

Mijałem zawżdy ścieżki złośliwych. 

 

Raczże mię trzymać na swojej drodze, 

Aby nie przyszło upaść mej nodze; 

Wysłuchałeś mię w złe czasy moje, 

Proszę, i dziś mi daj ucho swoje! 

 

Objaw' nade mną niewysłowione 

Swe miłosierdzie; Tobie zwierzone 

Nadzieje nigdy nie omylają; 

Stłum', co się rękom Twym przeciwiają! 

 

A mnie racz jako źrzenice bronić 

I cieniem swoich skrzydeł zasłonić, 

Abych w nadzieję Twojej opieki 

Mógł się złych ludzi nie bać na wieki: 

 

Ludzi rozkosznych, którzy tak styli, 

Że ledwie brzucha zniosą po chwili; 

Usta wszeteczne, ich język hardy 

Pełen bluźnierstwa, pełen i wzgardy. 

 

Ze wszytkich mię stron w koło zawarli 

I oczy swoje na mię rozdarli 

Myśląc, jakoby mogli mię pożyć 

A równo z ziemią kiedy położyć. 

 

Taki więc bystrym lew zjęty jadem 

Cieką po puszczy zwierzęcym śladem; 

Takie więc szczenię lwice szalonej 

Czyha w jaskini nieupatrzonej. 

 

Uprzedź go, Panie, pobij samego, 

A duszę moje od okrutnego 

Wyzwól człowieka; człowieka, który 

Jest mieczem Twoim i ma moc z góry. 

 

Niechaj nade mną władze nie mają 

Ci, co się w marnym świecie kochają 

Przestając na tym wieku doczesnym, 

A tylko żądzom służąc cielesnym. 

 

Których Ty chciwe, bezdenne brzucha 

Z wielkiego karmisz ziemskiego rucha, 

Dając im skarby, dając im dziatki, 

Którym zostawią swe niedojadki. 

 

A ja, mój Panie, w tej niewinności 

Ujźrzę twarz (da Bóg!) Twej wszechmocności; 

Będę syt, kiedy na jawi prawie 

Stawisz się w świętej swojej postawie. 

Jan Kochanowski 



 
zdj. Eva z Pragi 

 

 

 

 

 

 

 
zdj. Eva z Pragi 

 

 

 

 

 

Najwspanialsze niwy nie wydadzą plonu, 

jeśli nie złożymy dłoni i nie zegniemy kolan w pokornej modlitwie. 

(bł. Stefan Wyszyński) 

Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty,  

a błaganie jego dosięgnie obłoków. 

(Syr 35, 15) 

 



 
zdj. Eva z Pragi 

 

 

 

 

 

 

 
zdj. Eva z Pragi 

 

 

 

 

 

Dobroć jest znakiem powołania do apostolstwa. Gdy Bóg zesłał 

Mojżesza, obdarzył go cnotą dobroci. Chrystus był samą dobrocią. 

(św. Antoni Maria Claret) 

Jezus nie powołuje tych, którzy są godni tego,  

ale tych, których sam chce.  

(św. Teresa z Lisieux) 

 



 
zdj. Eva z Pragi 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cnoty, które powinny ożywiać chrześcijan w pełnieniu ich posłannictwa to: 

wolne serce, czystość zamiarów i szczodra miłość.  

(św. Jan XXIII) 

Apostolstwo, jeśli ma być płodne, 

musi być ożywione modlitwą i ofiarą. 

(sł. B. Anzelm Gądek OCD) 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jeszcze tej ziemi, matce, trzeba wiele długów spłacić. 

(ks. Józef Zawitkowski) 

Wszystko jest marnością, oprócz miłości Boga,  

wyłącznej służby Jemu i zbierania skarbów do nieba. 

(św. Józef Freinademetz SVD) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Macie być jak źródła światła w świecie 

i siłą życiodajną dla ludzi. 

(św. Grzegorz z Nazjanzu) 

Bóg nie patrzy na ilość, lecz na jakość.  

Trzeba służyć Bogu wielkim sercem i płomienną duszą. 

(św. Gabriel od MB Bolesnej) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nie róbcie z siebie nigdy męczenników. 

Ból swój powiedzcie Bogu, a ludziom okazujcie zawsze oblicze pogodne. 

(Sł. B. kard. August Hlond) 

Każdy z nas powinien być wystarczającym dowodem na istnienie Boga. 

(Anna Kamieńska) 



 
zdj. Kamila Nitecka 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Moje imię to Chrześcijanin, nazwisko zaś to Katolik. 

(św. Pacjan) 

Sądzę, że jest niemożliwe, aby w pokusach został poko-

nany ten, kto ucieka się do obecności Boga. 

(św. Jan Bosko) 

 
MODLITWA 

 

Stwórco! My Twoje stworzenia, 

Chwałę Twoją świętą głosim: 

Czym jesteśmy, Twe zdarzenia. 

Pozwoliłeś prosić, prosim. 

 

Łaska Twoja daje, bierze 

Dasz czy weźmiesz zawsześ Panem. 

Daj użytek, daj go w mierze, 

To jest najszczęśliwszym darem. 

 

Twoje dawać nasze prosić, 

Twoje kazać nasze służyć: 

Dasz ubóstwo daj go znosić, 

Dasz obfitość, daj jej użyć. 

 

Ignacy Krasicki 
 

 

 



 
zdj. i dobór cytatu: tsw 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wstrzemięźliwość poszczącego 

niechaj się stanie pożywieniem ubogiego. 

(św. Leon Wielki) 



 
 

 

 

 

 

 

 

    
zdj. Wezuwiusza i dobór cytatu: tsw 

 

 

 

Błogosławiony ten, 

kto żyje w życiu doczesnym szczęściem życia wiecznego. 

(Mikołaj Gogol) 

 

Przez życie do Życia 

dzień po dniu 

od chrztu 

z krzyżem na ramionach 

z Maryją za rękę 

coraz bliżej 

coraz wyżej 

coraz prędzej 

zostawiam miniony czas 

jak zabawki niepotrzebne 

idę by zdobyć szczyt 

Życie Wieczne 

 

Alina Dorota Paul 

 

https://www.niedziela.pl/arty-

kul/109344/nd/Z-poezja-ku-zyciu-wiecz-

nemu 

Zasługi człowieka są tylko darami Boga. 

(św. Bernard z Clairvaux) 

https://www.niedziela.pl/artykul/109344/nd/Z-poezja-ku-zyciu-wiecznemu
https://www.niedziela.pl/artykul/109344/nd/Z-poezja-ku-zyciu-wiecznemu
https://www.niedziela.pl/artykul/109344/nd/Z-poezja-ku-zyciu-wiecznemu


 
zdj. i dobór cytatu: tsw 

 

 

 

 
        zdj. pw (Bytom, 8.08.2021) 

 

 

 

 

 

Tęcza, gdy nad kościołem wzlatuje - 

znak, że Bóg ludzi wiary miłuje. 

(Teofil Janicki) 

 

Maria Konopnicka 

Tęcza 

 

A kto ciebie, śliczna tęczo, 

Siedmiobarwny pasie, 

Wymalował na tej chmurce 

Jakby na atłasie? 

 

Słoneczko mnie malowało 

Po deszczu, po burzy; 

Pożyczyło sobie farby 

Od tej polnej róży. 

 

Pożyczyło sobie farby 

Od kwiatów z ogroda; 

Malowało tęczę na znak, 

Że będzie pogoda! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

W życiu wszystko sprowadza się do czynu - 

uciechy i cierpienia przychodzą same. 

(Johann W. Goethe) 

Bóg we mnie, a ja w Nim, 

to jest całe moje życie!... 

(św. Elżbieta Catez) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tak pracuj na swe własne szczęście doczesne i wieczne, 

jakby ono zależało wyłącznie od ciebie! 

Tak się módl, jakby zależało tylko od Boga! 

(ks. Tadeusz Ryłko) 

Kto nie cierpiał pokus, nie utwierdzi się w cnocie. 

(Tomasz à Kempis) 



 
 

 
 

 
 

 

 

Filozofia Boga - Inna niż nasza 

 
Prosiłem Boga, by odebrał mi moja pychę, 

a Bóg powiedział: "Nie". 

Powiedział mi, że to nie On ma mi ją zabrać, 

ale ja mam ją odrzucić. 
 

Prosiłem Boga, by uzdrowił moje niepełnosprawne dziecko, 

a Bóg powiedział: "Nie". 

Odpowiedział, że dusza dziecka jest zdrowa, 

a jego ciało tymczasowe. 
 

Prosiłem Boga, by obdarzył mnie cierpliwością, 

a Bóg powiedział: "Nie". 

Powiedział, że cierpliwość jest ubocznym rezultatem  

wielkich trudności i nie można jej otrzymać, 

ale można na nią zasłużyć. 
 

Prosiłem Boga, by dał mi szczęście, 

a Bóg powiedział: "Nie". 

Powiedział, że On daje błogosławieństwa, 

a szczęście jest w moich rękach. 
 

Prosiłem Boga, by oszczędził mi cierpienia, 

a Bóg powiedział: "Nie". 

Powiedział, że "cierpienie odrywa cię od światowych trosk 

i przybliża do Mnie'’. 
 

Prosiłem Boga, by sprawił, żeby mój duch wzrastał, 

a Bóg powiedział: "Nie". 

Powiedział, że sam muszę wzrastać, 

a On będzie mnie korygował. 

 

Prosiłem Boga, by pomógł mi kochać innych tak, 

jak On kocha mnie. 

i Bóg powiedział: ,,Ach, nareszcie zaczynasz rozumieć!' 

 

Prosiłem o siłę 

i Bóg dał mi trudności, by uczynić mnie silnym. 

 

Prosiłem o mądrość 

i Bóg dał mi problemy do rozwiązania. 

 

Prosiłem o odwagę 

i Bóg dał mi niebezpieczeństwa do pokonania. 

 

Prosiłem o miłość 

i Bóg dał mi nieszczęśliwych ludzi, bym im pomagał. 

 

Prosiłem o przysługę, 

a On dał mi sposobność. 

 

Nie otrzymałem nic, czego pragnąłem. 

Dostałem wszystko, czego potrzebowałem. 

 

Moja modlitwa została wysłuchana. 

 

Dariusz Orłowski 



 
zdj. i dobór cytatu: tsw 

 

 

 

 

 

 
zdj. Artur Nitecki 

 

 

 

 

Krzyż był i jest wciąż chrześcijańskim znakiem zbawienia i miłości. 

(św. Paweł VI) 



 
zdj. Artur Nitecki 

 

 

 

 

 

 

 
zdj. tsw 

 

 

Krzyż został przepojony Boską, bezgraniczną miłością  

i kiedy dotyka nas, musimy pamiętać, aby przyjmować krzyż z miłością. 

To recepta prawdziwie od Boga pochodząca. 

(bł. Jerzy Popiełuszko) 

Ty, Boże, dałeś ludziom pszczoły w swoim miłosnym darze, 

a one zanurzają się też w Twoim darze-nektarze. 

(pw) 

 

Dobrze by takim było być: 

 

Szczęśliwym - lecz nie ogłupiałym. 

Prostym - ale nie prostakiem. 

Mądrym - nie zarozumiałym. 

Wymagającym - nie tyranem 

Kochającym - nie kochliwym. 

Dostojnym być - lecz nie wyniosłym. 

Dobrym - a nie pobłażliwym. 

 

Co dnia wierzę, że - uda się: 

 

Odważnym - a nie hardym być. 

Stanowczym - ale nie upartym. 

Ufnym być - lecz nie naiwnym. 

Nie złotym - ale czegoś wartym. 

Służebnym być - lecz nie służalczym. 

Troskliwym - ale nie nachalnym. 

Człowiekiem ludzkim nade wszystko. 

Choć niekoniecznie idealnym. 

 

Myśli anonimowe z internetu 

 

 

„Dobry Boże!  
 

Daj mi spokój,  
abym pogodził się ze sprawami,  

których nie 
mogę zmienić;  

 
odwagę, abym zmienił te,  

które mogę zmienić;  
 

i mądrość, 
abym rozróżniał  

jedne od drugich”. 
 

- Reinhold Niebuhr - 



     
zdj. tsw                                                                              zdj. pw 

 
Wartości życiowe 

 
Tak wiele błędów ludzie popełniają. 

Tak bardzo ścieżki swe krzywią. 
Sprawy w ogóle sobie nie zdają 

z tego, co w życiu ma wartość prawdziwą. 
 

Często szukają swego życia celu 
w sławie i dużej ilości pieniędzy. 

Lecz prawda jest taka (poznało ją już wielu), 
że takie tylko wartości prowadzą do nędzy. 

 
Wiec jakie wartości uznać za najlepsze? 
Odpowiedź złożona jest, niezbyt prosta. 

Ważne by w życiu twym miejsce poczesne 
zajęła szczera miłość i o innych troska. 

 
Gdy tak będziesz czynić na pewno dostrzeżesz 

jak innych ludzi zbliża to do ciebie. 
Przekonania pełnego również nabierzesz, 

że warto żyć dla bliźnich, a nie tylko dla siebie. 
 

Inne wartości to inicjatywa 
i szczere starania by co słuszne czynić. 

Choć często ich efekt nieprzewidywalny bywa, 
to o bierność w działaniu nie będziesz się winić. 

 
Niech w twoim sercu zawsze myśl ta gości, 

że nasze życie jeszcze nie jest wieczne. 
Nie trać więc sił i z życia radości 

martwiąc się ponad to co konieczne. 
 

To jeszcze niepełna odpowiedź! 
Dlaczego? 

Gdyż prawdy te zawarte jedynie na jej szczycie. 
Jednak wystarczą one do tego, 

by prowadzić bardziej wartościowe życie. 
 

maciejas 358 - http://www.poeto.pl/wiersz/33032/Warto-
sci_zyciowe  

http://www.poeto.pl/wiersz/33032/Wartosci_zyciowe
http://www.poeto.pl/wiersz/33032/Wartosci_zyciowe


    
      zdj. pw; dobór cytatu: tsw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdj. tsw 

 

 

TAKA WOLA BOŻA 

 

W rocznicę śmierci wnuczka Mateusza.  

07. Maj 2009 (wiersz napisany tuż po śmierci) 

 

 

Ukochany Wszechmogący Panie Boże 

założyłeś na mnie Krzyż nad miary 

któż mi dźwigać dopomoże 

przecież jestem chorowity słaby stary. 

 

Niosę ciężar przy zachodzie słońca 

przez cierniste kręte drogi 

pragnę Twoją wolę spełnić aż do końca 

chociaż płacze serce przemęczone nogi. 

 

W święta Wielkanocne zagościła grypa ostra 

tuż po świętach szpital brata 

w Maju zmarła Hela druga siostra 

za nią smutne wieści wnuczka małolata. 

 

Ukochany wnuczek 19 latek w pełni życia 

uśmiechnięty w wiośnie marzeń 

nagle bóle głowy z za ukrycia 

pogotowie ratunkowe szpital modły i lekarze. 

 

Dla ratunku życia msze w kościołach 

modły Gregorianek z aniołami w Niebie 

władz powiatu z rodzinami dzieci w szkołach 

jednak Pan Bóg zabrał go do siebie. 

 

Kiedy Mateuszek nieprzytomny był w szpitalu 

jam się modlił z płaczem skrycie 

z bólem serca wielkim żalu 

aby Pan Bóg w zamian zabrał moje życie. 

 

Na nic nasze modły płacze żale i lekarze 

jeśli taka była Wola Boża pod niebiosem 

mnie pozostawiono starcze życie w darze 

dla potrzeby ziemskiej z smutnym losem. 

 

 

7. Maj 2010 autor Wals 

 
https://wiersze.kobieta.pl/wiersze/taka-wola-boza-341963  

Ty, Boże, wysłuchujesz modlitwy matek błagających, 

Ty również wysłuchujesz dzieci „w Tobie” słodko śpiących; 

Ty bowiem jesteś Ojcem i jednych, i drugich 

i miłośnie patrzysz na swe ziemskie sługi. 

(pw) 

https://wiersze.kobieta.pl/wiersze/taka-wola-boza-341963


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdj. KJ (Radogoszcz 2022), mem: tsw 

 

 

 

 

 
zdj. i dobór cytatu: tsw 

 

Nic nowego pod słońcem 

 

3 Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, 

jaki zadaje sobie pod słońcem? 

4 Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, 

a ziemia trwa po wszystkie czasy. 

5 Słońce wschodzi i zachodzi, 

i na miejsce swoje spieszy z powrotem, 

i znowu tam wschodzi. 

6 Ku południowi ciągnąc 

i ku północy wracając, 

kolistą drogą wieje wiatr 

i znowu wraca na drogę swojego krążenia. 

7 Wszystkie rzeki płyną do morza, 

a morze wcale nie wzbiera; 

do miejsca, do którego rzeki płyną, 

zdążają one bezustannie. 

8 Mówienie jest wysiłkiem: 

nie zdoła człowiek wyrazić [wszystkiego] słowami. 

Nie nasyci się oko patrzeniem 

ani ucho napełni słuchaniem. 

9 To, co było, jest tym, co będzie, 

a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: 

więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. 

10 Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: 

«Patrz, to coś nowego» - 

to już to było w czasach, 

które były przed nami. 

11 Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli, 

ani też o tych, co będą kiedyś żyli, 

nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem. 

 

Koh. 1, 3-11 



    
      zdj.: pw; dobór cytatu i mem: tsw 

 

 

 

    
zdj.: M.M.; mem: tsw 

 

 

 

Słowo roztropność wywodzi się od "providere",  

co znaczy: patrzeć "na przód".  

(św. Izydor z Sewilli) 

Nie żałuj Bogu kropli doczesności, 

jeśli chcesz rozkoszować się oceanem wieczności. 

(Teofil Janicki) 

 



 
zdj. pw 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 
 

 
Charlie Chaplin żył 88 lat. 

Zostawił nam 4 wypowiedzi: 
 (1) Nic nie trwa wiecznie na tym świecie, nawet 

nasze problemy. 
 (2) Uwielbiam chodzić w deszczu, ponieważ nikt 

nie widzi moich łez. 
 (3) Najbardziej zmarnowanym dniem w życiu 

jest dzień, w którym się nie śmiejemy. 
 (4) Sześciu najlepszych lekarzy na świecie ...: 

 1. Słońce, 
 2. Odpoczynek, 
 3. Ćwiczenia, 
 4. Dieta, 
 5. Szacunek do samego siebie 
 6. Przyjaciele. 

Trzymaj się ich na wszystkich etapach swojego 
życia i ciesz się zdrowym życiem ... 
Jeśli zobaczysz księżyc, zobaczysz piękno Boga ... 
Jeśli zobaczysz słońce, zobaczysz moc Boga ... 
Jeśli zobaczysz lustro, zobaczysz najlepsze stwo-

rzenie Boga.  Więc uwierz w to. 
Wszyscy jesteśmy turystami, Bóg jest naszym 
biurem podróży, który już zdefiniował nasze 
trasy, rezerwacje i miejsca docelowe ...  
Zaufaj Mu i ciesz się życiem. 

Życie to tylko podróż!  Dlatego żyj dzisiaj! 
Może nie być jutra ... 

 

http://nitecki.wietrzykowski.net/
http://nitecki.wietrzykowski.net/

