
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=No4teGdi_hE

Nie spadnie zło na bojącego się Pana,  

a jeśli będzie doświadczany – dozna wybawienia. (Syr  33,1)) 

 

On strzeże ścieżek prawości,  

ochrania drogi pobożnych. (Prz 2,8) 

https://www.youtube.com/watch?v=No4teGdi_hE


 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m-s-E1rHw2o 

 

 

 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=yY6UB5QITF4 

 

 

Czas ucieka,  

wieczność czeka  

(św. Jan Paweł II) 

 

Wierność we wszystkim.  

(św. Rafał Kalinowski) 

https://www.youtube.com/watch?v=m-s-E1rHw2o
https://www.youtube.com/watch?v=yY6UB5QITF4


     
 

 

 

 
 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gvbkH99rf_Y 

 

Z pogodnym czołem stanie na wieczności progu, 

Kto spełnił, co był winien, Ojczyźnie i Bogu.   

(ks. Adam Krasiński) 

 

 

Jeżeli Bóg z nami,  

którz przeciwko nam? (Rz 8,31) 

 

 
Boże! Kiedy przed Twoim obliczem staję 

Składam Ci z wdzięczności podziękowanie. 

Za Boską pomoc , zdrowie i opiekę, 

Za strumień łask płynących jak rzeka. 

  

I błagam: Ojcze przebacz moje grzechy 

Za popełnienie których bardzo żałuję. 

A czyniąc teraz szczerą pokutę 

Tobie w przyszłości poprawę obiecuję. 

  

Boże! Znasz dobrze każdego człowieka 

I wiesz ile pokus na niego czeka. 

Daj zdrowie, pomoc i siły do wytrwania 

A drogowskazem będą Twoje przykazania. 

  

O Jezu! Za nas krew przelałeś na krzyżu 

Błagam cię , w czasie śmierci bądź w pobliżu. 

Zaprowadź , gdzie grzechów odpuszczenie 

Bym z Twoją pomocą uzyskał zbawienie. 

  

Najświętsza Maryjo! Weź mnie pod obronę 

W niebezpieczeństwie bądź moja osłoną. 

Strzeż od chorób z matczyną czułością 

Módl się za mnie, otaczaj Boską miłością. 

  

Ja, niegodny sługa stojący w pokorze 

Schylam nisko czoło przed Tobą, Panie Boże. 

I proszę, błogosław na dalsze lata 

Daj radość i pokój dla całego świata. 

  

Chwała Ojcu, Synowi , Duchowi 

i Matce Najświętrzym 

Jak było na początku teraz i zawsze 

na wieki wieków. 

 

Amen 

 

Adam Mickiewicz 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gvbkH99rf_Y


 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Co ci Bóg daje, z wdzięcznością zabieraj, 

I w darach Bożych nigdy nie przebieraj.  

(Ignacy Legatowicz) 

 

Kto zna Pismo Święte – zna serce Boga.  

(św. Grzegorz Wielki) 



 
 

 

 

 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

Nie grzesz, a nie żałuj,  

nie łaj, a nie przepraszaj,  

dawaj, a nie wydzieraj. 

(Jan Ostroróg) 

 

 

Módl się i ufaj, jakby tylko wszystko od Boga zależało; 

pracuj zaś tak, jakby wszystko zależało od ciebie. 

(Albert Maria Weiss) 

 

 

Ojcze nasz, który jesteś między nami, 

Panuj nam, rządź nas Twoimi prawami; 

Bądź wola Twoja. Imię Twoje wszędzie 

Niech czczone będzie. 

  

Oddal głód od nas, daj obfitość ziemi, 

Okryj ją, Panie, żniwami bujnemi; 

Z Twojej dobroci niech każde stworzenie 

Ma pożywienie. 

  

Ty, byś nam zrobił nasze szczęście trwałe, 

Wlać w nas raczyłeś uczucia wspaniałe; 

My odpuszczamy bliźnim, Twym zwyczajem 

Odpuść nam wzajem. 

  

Przebacz słabości, daruj przewinienia, 

Przykrości naszych chciej ulżyć cierpienia 

I na ojcowskim Twoim pozwól łonie 

Spocząć po zgonie. 

 

Anonim z XVIII w. 

 

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


 
 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8grPcG2yegk 

 

 
 

 

 

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

 

Modlitwa bez pracy i praca bez modlitwy niewiele jest warta. 

Laboremus et oremus.   

(niemieckie, w: Gedanken, 1882) 

 

Szlachetny człowiek zamierza rzeczy szlachetne  

i trwa statecznie w szlachetnym działaniu.  

(Iz 32, 8) 

 

  

O! wzbij się, duszo, do dzieł niepojętych. 

Na ciebie jasność Serafów wylana. 

Zapal się ogniem wybranych i świętych, 

Głoś chwałę Pana. 

  

Błogosławionyś na nieba stwierdzeniu. 

Błogosławiony na okręgu ziemi. 

Podałeś sławę swojemu Imieniu 

Przed dziećmi swemi. 

  

Błogosławionyś w kościele Twej chwały. 

Błogosławiony w słońcach na Cherubim. 

Przed Twą wielkością drży niebo, świat cały, 

My w proch się gubim. 

  

Błogosławionyś Boże, Ojcze ludów. 

Czas, przestrzeń, miejsce, powietrze, otchłanie, 

Jasność i ciemność Twoich pełne cudów, 

Syjonu Panie! 

  

Błogosławionyś ojców Boże dawny, 

Najwyższy w chwale, w łaskach niezmierzony, 

Najświętszy, wieczny, jedyny, przesławny, 

Błogosławiony! 

 

Stefan Witwicki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8grPcG2yegk
https://www.youtube.com/watch?v=UKPxkmJtiTI


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Walcz w dobrych zawodach o wiarę,  

zdobądź życie wieczne:  

do niego zostałeś powołany…  

(1 Tm 6, 12) 

 

 

…żony niech będą poddane swoim mężom (…). Ich ozdobą niech będzie nie to, 

co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani  strojenie się w suknie, 

ale wnętrze serca człowieka. (1 P 3, 1-4) 

 

 

Do Boga 

  

Boże obłoków, gwiazd i szlaków mlecznych, 

Boże wszechbytów bezkreśnych i wiecznych! 

Boże snów wielkich i tęsknot bezdomnych, 

Boże kamiennych skał i gór ogromnych! 

Boże słonecznych, uśmiechniętych wiosen, 

Brzóz pochylonych i wysmukłych sosen, 

I zadumanych jezior wielki Boże, 

Dziś duszę swoją przed Tobą otworzę... 

  

Szukałem Ciebie w krwawych pióropuszach, 

Co ogniem płoną w bolejących duszach, 

Szukałem Ciebie w wielkich ludzkich tłumach, 

Szukałem Ciebie w człowieczych rozumach, 

W codziennych modłach i w codziennym chlebie... 

Na próżno, Boże, ja szukałem Ciebie 

Przez całe życie! 

 

W długiej onej męce 

Skarlała dusza i osłabły ręce... 

Ktoś mi zawiązał oczy i iść kazał, 

Ktoś mi zawiązał uszy, chcąc, bym słuchał, 

Potem ślepemu nikt drogi nie wskazał, 

A kiedym pytał - tłum śmiechem wybuchał. 

Tak szedłem... szedłem w ogromnej pokorze 

Do Ciebie, wielki i jedyny Boże!... 

 

Edward Słoński 1872 – 1926 

 



 
 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3zA9U5_iDcA 

 

 
 

 

 

Świętość to miłość od Bożego wejrzenia.  

(Antoni Regulski) 

 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje  

i święci Twoi niech Cię błogosławią!  

(Ps 145(144), 10) 

 

 

PSALM 86 

 

Inclina, Domine, aurem Tuam 

  

Nakłoń, o Panie, uszu swoich 

A nie zarzucaj modlitw moich; 

Jestem człowiekiem utrapionym, 

Od wszego świata opuszczonym. 

  

Sam stróżem mego bądź żywota. 

Wszakżeć nie tajna moja cnota. 

Wspomóż mię, Panie, w mej ciężkości; 

Nadzieja wszytka w Twej litości. 

  

Smiłuj się, smiłuj! Twej pomocy 

Od rana wołam aż do nocy. 

Uwesel duszę zasmuconą, 

W Twoje opiekę poruczoną. 

  

Ciebie łaskawym, Ciebie, Boże, 

Właściwie dobrym nazwać może. 

Tyś Panem wielce miłosiernym, 

Gdy wzywan będziesz sercem wiernym. 

  

Skłońże, o Panie, uszy swoje 

Na uniżone prośby moje; 

Zawżdym Cię wzywał w swym frasunku, 

A Tyś dodawał mnie ratunku. 

  

Niech świat wymyśla bogi sobie, 

Żaden nie będzie rówien Tobie, 

Kształtu Twych czynów, wieczny Boże, 

Potrafić żaden smysł nie może. 

  

Przetoż te jeszcze przyda lata, 

Że Cię narody wszego świata 

Wyznają swoim stworzycielem, 

Swym Panem i swym zbawicielem. 

  

Tyś ani wiekiem okreszony, 

Ani w swej mocy zamierzony; 

Dziwne są czyny, dziwne sprawy 

Twoje; to próżno - Tyś Bóg prawy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3zA9U5_iDcA


 
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mZaAUr15e0I 
 

 

 
 

 

 

Wiara jest kodem do bram raju.  

(Antoni Regulski) 

 

Prawd w Piśmie Bożym równie jak gwiazd w błękicie, 

Im lepsze macie oczy, tym więcej ich ujrzycie. 

(Adam Mickiewicz) 

 

Nawiedź mię na szlak drogi swojej, 

A nie puszczę się prawdy Twojej; 

Sposób' me serce; niech zostanie 

Świata a Tobie służy, Panie! 

  

Ciebie ja, Boże niestworzony, 

Wyznawać będę na wsze strony; 

Imienia Twego nie przestanę 

Wielbić, aż kiedy sam ustanę. 

  

Wielka nade mną łaska Twoja: 

Prawieś mię wrócił od podwoją 

Piekielnej furty, abych wieczny 

Oglądał jeszcze krąg słoneczny. 

  

Lecz oto znowu na mię wstali 

Swowolni ludzie i zuchwali, 

Chcąc mię pozbawić dusze mojej, 

A tam bojaźni nie masz Twojej. 

  

Ale Ty wielce dobrotliwy 

Ty miłosierny, litościwy! 

Ty - mówię - skąpy w rozgniewanie 

A nieprzebrany w litowanie! 

  

Ty wejźrzy na mię a w trudności 

Dodaj mi serca i stałości. 

Pomóż mi, Panie, słudze swemu, 

Niewolnikowi pomóż Twemu! 

  

Włóż na mię jawny znak swej chęci, 

Na który patrząc, niech przeklęci 

Ludzie się gryzą, żeś ratował 

I mnie tyraństwa ich zachował. 

 

Jan Kochanowski 

https://www.youtube.com/watch?v=mZaAUr15e0I


 
 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Spowiedź: rewitalizacja łaski Bożej.  

(Antoni Regulski) 

 

Lekcje religii ułatwiają wyjście z lekcji życia. 

(Teofil Janicki) 

 

 
DO BOGA 

  

O Ty! przed którym z trwogą, chociaż Cię nie widzę, 

Upadam, wznoszę ręce, korzę się i wstydzę! 

Racz spojrzeć na mnie, dzieło rąk swoich, w litości; 

Słabość Cię obraziła moja, a nie złości. 

  

Serce me pełne Ciebie, kochając Cię zawsze, 

Jeźli Twe źle przyjęło dary najłaskawsze, 

Jeźli z naciskiem żądz swych kiedy wpadło w grzechy, 

Spragnionej zaraz w Tobie szukało pociechy. 

  

Jednak zawsze winniejszy z sądu każdej próby, 

Gdy Ci co dzień przysięgam i co dzień rwę śluby, 

Cóż uczynię, abym się z moich win opłacił? 

Boże! tylko mam, żem Twej nadziei nie stracił. 

  

Niosę Ci w niej me błedy i westchnienia moje: 

Przyjm je, tu na Cię woła miłosierdzie Twoje. 

A pomnąc, że nad siły mocniejsze mam żądze, 

Karz mnie, gdy Cię nie kocham, odpuszczaj, gdy błądzę. 

 
anonim z drugiej połowy XVIII w. (datacja przypuszczalna) 

 

 

 

 

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


 
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcvwYSg38lg 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Żal za grzechy leży w woli, nie w uczuciach.  

(bł. Rupert Mayer) 

 

Dla wiary wszystko uczynić się godzi,  

I dla ojczyzny, bo to społem chodzi.  

(Jan Kochanowski) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcvwYSg38lg


 
 

 
 

 
zdj. pw 

 

 

 

Niech wschodzące słońce zastanie cię z Biblią w ręku. 

(Ewagriusz z Pontu) 



 
zdj. tsw 

 

 

 

   
zdj. tsw 26.05.2019 Kołobrzeg 

Cztery różności na jednej sośnie 

+ pajączek 

 

 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch…  

(1Kor 12, 4) 

Pozwól Duchowi Świętemu, by przemienił Cię w motyla! (anonim) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
zdjęcie i dobór cytatu: tsw 

 

 

 

 

 

Psychoanalityka o wiarę się potyka  

i na Boga oczy przymyka. 

 (Teofil Janicki) 

 

 

  

Wspieraj mnie, Panie, w każdej życia chwili, 

osłaniaj tarczą Twojego Imienia, 

bym się pod jarzmem rozpaczy nie schylił, 

abym nie upadł niżej swego cienia. 

  

Spłyń żywym światłem na ludzkie jałowce, 

Co schną w jałowym nieprawości borze. 

Nie daj nam - ślepym - zbłądzić na manowce, 

lecz wskaż nam drogę do bram Twoich, Boże. 

 

Mieczysław Stanclik  * 1944 * 

 

 

 



 
 

 
 

 
trzy fazy wschodu w Bytomiu 8.12.2019 r. (zdj. pw)  

 

 

Niedziela, budź się: Bóg zachęca do Swego Chleba 

- odsłonami porannego nieba. 

(Teofil Janicki) 



    
zdj. pw – wiersz anonimowy z Internetu (10.04.2020) 

 

 
https://alebank.pl/wp-content/uploads/2020/03/koronawirus-covid19-swiat.jpg 

 

Święta z koroną... 

 

W tym roku będzie zupełnie inaczej. 

Dziwne to będą święta, 

ale na pewno, do końca życia, 

każdy je zapamięta. 

 

W czwartek nie pójdziesz do Wieczernika, 

a w piątek na Golgotę 

i krzyża nawet nie ucałujesz, 

jaj nie poświęcisz w sobotę. 

 

I Rezurekcja także bez ciebie, 

Jezus sam zmartwychwstanie. 

Tylko najbliżsi siądą do stołu 

na wielkanocne śniadanie. 

 

Bez Eucharystii i bez spowiedzi, 

ale z ogromną nadzieją, 

że może ludzie, przez takie święta, 

wreszcie coś zrozumieją. 

 

W gronie najbliższych tylko uklękną 

pod krzyżem, co na ścianie 

i wtedy w sercach, nagle poczują 

czym jest to Zmartwychwstanie! 

 

Dzisiaj koronę świat cały nosi, 

rani jak ta cierniowa. 

Kiedy ściągniemy ją w końcu z głowy, 

wtedy zaczniemy od nowa! 

 

I choć na zawsze blizny zostaną, 
tego już nie zmienimy, 
ale najprostsze, zwyczajne rzeczy 
nareszcie docenimy. 

https://alebank.pl/wp-content/uploads/2020/03/koronawirus-covid19-swiat.jpg


    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chrześcijaństwo jest religią radości.  

Jest to radość głęboka, płynąca z Chrystusa, 

której nikt nam nie odbierze.  

(bł. Stefan Wyszyński) 

Społeczeństwo bez religii  

byłoby stadem dzikich zwierząt.  

(Wolter) 

Bez religii i bez etyki,  

bez sacrum i moralności  

życie ludzi staje się nieludzkie.  

(Andrzej Madej OMl), 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Społeczeństwo bez religii  

jest jak statek bez kompasu.  

(Napoleon) 

Państwo jest jak okręt, a religia jak kotwica.  

Jakże okręt ocali w czasie burzy, kto kotwicę odrzuca?  

(Stanisław Jarzyna, "Gedanken") 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ratowałem się w moich utrapieniach  

ucieczką do ołtarza, raz jeszcze w religii 

znajdując deskę ocalenia.  

(św. Rafał Kalinowski) 

Sama religia jest zdolna zacząć i skończyć 

wielkie dzieło prawdziwej edukacji.  

(św. Jan Bosko) 

Religia jest wspólną sprawą wszystkich  

i każdy o nią winien się troszczyć.  

(Andrzej Frycz Modrzewski) 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dziecko jest surowym materiałem,  

z którego wychowanie może zrobić  

albo piękne dzieło albo karykaturę.  

(Johann Holl) 

Zły wychowawca winę własnych pomyłek 

przypisuje dzieciom.  

(Janusz Korczak) 

Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, 

nie jest wychowaniem.  

(Johann H. Pestalozzi) 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej się osiąga wzrokiem miłości,  

słowem zachęty, która daje ufność sercu,  

niż licznymi wyrzutami, które jedynie niepokoją.  

(św. Jan Bosko) 

Szkoła nie może niszczyć w dziecięcych duszach 

tych wartości, które wszczepiła rodzina.  

(bł. Jerzy Popiełuszko) 

Kto wychowuje swego syna,  

będzie miał pociechę.  

(Syr 30,2) 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania  

do szacunku dla życia, dla dobra i piękna.  

(św. Jan Paweł II) 

Trzeba wychowywać człowieka,  

który jest człowiekiem –  

to znaczy istotą myślącą.  

(sł. B. ks. Franciszek Blachnicki 

W dziecku wychowuje się człowieka przyszłości, 

chrześcijanina przyszłości, obywatela,  

członka rodziny - stworzenie Boże.  

(bł. Józef Baldo) 



 
           zdj. Dagmara Joy 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 

 

Edukacja dzieci powinna mieć za podstawę kształtowanie woli. 

św. Jan Bosko 

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

