
 

 

 

 
zdj. przyrody: tsw – św. Jacek, Tychy, Ko. Krzyża Świętego (zdj. pw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Świętość to odwaga, męstwo, wytrwałość… 

to jednak też delikatność motyla. 
Wszystko to przecież od Boga pochodzi, 
który nad każdym subtelnie się pochyla. 
Daj nam, dobry Boże, te cechy świętości, 

a powędrujemy do Ciebie, ku Twojej Światłości. 
 

(pw) 



 

    

 
 

 

 

Aby zostać świętym, wystarczy mało teorii,  

ale dużo praktyki.  

(św. Franciszek Salezy) 

 

 

Kto Floriana w maju stroi,  

ognia się nie boi  

(Przysłowie polskie) 

 

Gdy rodzi się prawda, 

 najgłośniej jęczą akuszerzy kłamstwa. 

(Teofil Janicki) 



    
 

 

 

 

 

    
 

 

Każdy katolik apostołem.  

(św. Wincenty Pallotti) 

 

 

Ze świętymi świętym będziesz. 

(św. Ambroży) 

 

Świętość to upór w pełnieniu woli Bożej,  

zawsze, pomimo jakichkolwiek trudności.  

(bł. Jakub Alberione) 

 

Święty Józef, który spędził życie w 

pokornym cieniu, jest wzorem świętości. 

(św. Jan Bosko) 



 
zdj. pw  

WSCHÓD SŁOŃCA W BYTOMIU 

SŁOŃCE – symbol Chrystusa 

poniżej słońca – kościół św. Jacka 

na prawo od słońca – kościół NMP 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prawdziwa świętość polega na czynieniu woli Bożej z uśmiechem.  

(św. Teresa z Kalkuty) 

 

Bądźcie świętymi, bo ja jestem świętym, Pan, Bóg wasz! 

(Kpł 19,2) 



 

 
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TJ7pHDJZZdM 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wszyscy grzeszymy, ale jedynie święci odwracają się od grzechu. 

(Antoni Regulski TChr) 

Wam dana jest tajemnicą Królestwa Bożego. 

(Mk 4, 11) 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ7pHDJZZdM


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Powołani nie dlatego, że święci,  

ale święci dlatego, że powołani. 

(św. Augustyn) 

Pan zesłał nas na świat dla innych. 

(św. Jan Bosko) 

 
PSALM 89 

 

Misericordias Domini in aeternum cantabo 

  

Twe miłosierdzie, Twoje prawdę, wieczny Panie, 

Wysławiać mój rym będzie, póki świata stanie. 

A pierwej świat (rzecz pewna) wniwecz się obróci, 

Niżli się Pańskie Twoje słowo nazad wróci. 

Które to było: "Słudze Dawidowi swemu 

Obiecuję, a on niech ufa słowu memu: 

Póki morza i ziemie, póki nieba zstawać, 

Plemię nie ma i jego stolica ustawać." 

O Panie, cuda Twoje wyznawają chory 

Anielskie, prawdę Twoje sławią ludzkie zbory. 

Kto na ziemi porówna z Tobą, kto na niebie? 

Wszytki rzesze niebieskie lękają się Ciebie; 

Wszyscy mocarze ziemscy Tobie biją czołem, 

A jasność prawdy Twojej obeszła Cię kołem. 

Ty pychę morską krócisz, Ty nieujeżdżone 

Wały jego hamujesz pod niebo wzniesione, 

Tyś hardego tyrana plagą swą uskromił 

I wojska nieprzyjaciół swych wszytkich rozgromił. 

Twe jest niebo. Twa ziemia, wszytko musi Tobie 

Przypisać, cokolwiek świat wielki zamknął w sobie. 

Południe i północy, wschód słońca różany 

I zachód Twym dowcipem stoi zbudowany. 

Można jest ręka Twoja, wysoka prawica, 

Na sądzie a na prawie Twoja tkwi stolica. 

Litość a prawda boku Twego przestrzegają. 

Szczęśliwi ludzie, którzy głos Pańskich trąb znają; 

Ci ducha Twego, Panie, światłem rozświeceni 

W żadny błąd nie mogą być nigdy zawiedzieni; 

Ci z uznania prawdy Twej będą się kochali 

I twą łaską sławy swej będą nadstawiali. 

Tyś nasza moc, od Ciebie posiłek mieć mamy. 

Pańska tarcz i król Jego, którym się wspieramy. 

Tyś w widzeniu powiedział prorokowi swemu: 

"Naznaczyłem ja króla już ludowi memu. 

Dawid, sługa mój wierny, ten jest powołany 

Na ten urząd tak zacny, ten jest pomazany; 

Temu ja serca będę i siły dodawał, 

W każdej potrzebie jego z nim będę przestawał. 

Nigdy go nieprzyjaciel jego nie pożyje. 

Lub nań fortelem pójdzie, lub nań wojska zbije. 

Ja sam nieprzyjacioły jego chcę wojować 

I przeciwniki jego do gruntu zepsować. 

Prawda i litość moja z nim zawżdy, a z strony 

Imienia będzie mego wielce podwysszony. 

Rękę jego położę na morzu szerokim, 

Drugą na Eufratowym strumieniu głębokim. 

W potrzebach swoich do mnie zawżdy się uciecze: 

"Tyś mój ojciec, Tyś mój Bóg i obrońca!" - rzecze. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

... pamiętaj, że nie żyjemy tu po to, 

aby mieć niebo na ziemi. 

(św. Edyta Stein) 

 

Nie trzeba chcieć zostać świętym 

 w ciągu dwóch dni,  

ponieważ doskonałość zdobywa się 

 z trudem, powoli. 

(św. Filip Nereusz) 

 

A ja go pierworodnym u siebie położę 

I wszytkim świata tego tyranom przełożę. 

W lasce mojej na wieki nie uzna odmiany, 

W przymierzu poszlubionym będzie zachowany. 

Potomek w domu jego nigdy nie zaginie 

Ani stolica, póki dzień torem swym płynie. 

A gdzie by dzieci jego Zakon mój wzgardziły 

Ani posłuszne memu rozkazaniu były, 

Onić kaźni nie ujdą za swe wszeteczności 

I odniosą zapłatę godną swoich złości. 

Ale jemu zachowam miłosierdzie swoje 

A nie będą omylne nigdy słowa moje. 

Nie zgwałcę ja przymierza swego; glos, podany 

Z ust moich, w odmienności nie będzie uznany." 

Raz-em ja Dawidowi na stateczność swoje, 

Słudze wiernemu, przysiągł i przy tymże stoję: 

Nie ma ustać potomstwo w domu jego sławnym 

Ani zacny tron jego, póki szlakiem dawnym 

Prędkie słońce poleci i nieuchodzony 

Krąg miesięczny, a iściec na niebie niepłony." 

Teraześ się obruszył. Panie, przeciw jemu, 

Jawną niełaskę słudze okazujesz swemu: 

Wywróciłeś przymierze, zepchnąłeś koronę 

Z głowy jego, odjąłeś wszelaką obronę. 

Mury, parkany leżą, zewsząd go targają, 

Zewsząd szczypią, a żałość śmiechem podniecają. 

Nieprzyjacioły jego nadeń-eś wystawił 

I ludzi zazdrościwe radości nabawił. 

Przytępiłeś miecz jego, a w swojej potrzebie 

Nie miał obrońcę ani pomocnika z Ciebie. 

Ozdoba wszytka jego i świetność zaćmiona, 

A stolica nogami wzgórę wywrócona. 

Ukróciłeś lat jego kwitnącej młodości, 

Oczu podnieść nie może, pełen zelżywości. 

Będzie wżdam koniec kiedy tej niełasce? Stanie 

Wżdam Twój srogi gniew kiedy, nieśmiertelny Panie? 

Wspomni sobie, jako kres ciasny mego wieka: 

Izalibyś Ty próżno stworzyć miał człowieka, 

Żęby i ten lichy czas w troskach miał położyć? 

Bo kto śmierci mógł zniknąć albo z martwych ożyć? 

Gdzie teraz ono Twoje miłosierdzie dawne? 

Gdzie, Panie, zwykła dobroć i przymierze sławne 

Z Dawidem uczynione? Nakłoń oczu swoich 

Pańskich, a urąganiu sług się przypatrz Twoich. 

Pełne łono mam sznupek, pełne obelżenia 

Słuchając rozmaitych narodów hańbienia, 

Którym nieprzyjaciele naszy nas zelżyli 

Ani pomazańcowi Twemu przepuścili. 

Bądź na wieki pochwalon, wiekuisty Panie, 

A co jest wola Pańska Twoja, niech się stanie! 

 

Jan Kochanowski 



 
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

Świętość polega na walce o swoją wierność za życia 

i na ochoczym przyjęciu woli Bożej w godzinie śmierci. 

(św. Josemaria Escrivá) 

Święci także popełniają błędy, bo święty to nie ten, 

który nigdy nie upada ale ten, 

który zawsze się podnosi. 

(ks. Pino Pellegrino) 

Być dobrym, świętym, 

oznacza tylko uczestniczyć 

w dobroci i świętości Jezusa! 

(sł. B. ks. Franciszek Blachnicki) 



    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jest mało świętych, 

bo mało dusz jest głęboko pokornych. 

(św. Faustyna Kowalska) 

Geniuszem nie każdy może zostać, 

droga zaś do świętości wszystkim stoi otworem. 

(św. Maksymilian M. Kolbe) 

Za świętością matki podążają dzieci. 

(św. Urszula Ledóchowska) 



 
zdj. i dobór cytatu: tsw 



    
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Proszę Boga, aby wszystkie modlitwy, 

zanoszone w mojej intencji, 

nie przynosiły mi ulgi w cierpieniach, 

ale pomagały zbawiać grzeszników. 

(św. Teresa z Lisieux), 

Jeżeli święci tyle dla cnoty i prawdy cierpieli, 

to cierpimy i my. Pociechą dla nas niech 

będzie myśl, że cierpimy z najlepszymi.  

(Johann Holl) 

 

Niepokalana to jedyna droga  

do najłatwiejszej i najwznioślejszej świętości.  

(św. Maksymilian N. Kolbe) 

 

"Wielka" świętość polega na codziennym 

wykonywaniu drobnych obowiązków.  

(św. Josemaria Escriva) 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Gwałtownie nam świętych potrzeba,  

bez nich niechybnie ludzkość runie.  

(św. Rafał Kalinowski) 

 

Można być świętym z pastorałem w ręku, 

ale tak samo dobrze można nim zostać, 

mając w ręku tylko miotłę.  

(św. Jan XXIII) 

 

Zawsze dla naszego zbawienia 

Bóg czyni albo pozwala na wszystko to,  

co się dzieje: wszystko musi przyczyniać się 

do naszego uświęcenia. 

(św. Charles Foucauld) 

 

Jest w nas jakaś świętość, to ona jest 

odblaskiem, odbiciem świętości Boga.  

(Ks. Aleksander Fedorowicz) 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Najwięksi świeci to ci,  

którzy najwięcej pokus doznawali.  

(św. Jan Maria Vianney) 

 

Oto świętość: wystarczy upokorzyć się  

i ze spokojem znosić swoje niedoskonałości.  

(św. Teresa z Lisieux) 

 

Świeci się nie rodzą,  

ale zwolna stają się nimi dzięki łasce Bożej.  

(św. Arnold Janssen SVD) 

 

Uświęcaj innych,  

uświęcając samego siebie.  

(św. Jan Bosko) 



    
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Człowiek święty wie, że właśnie w posługiwaniu 

i w wyrzeczeniu samego siebie może prawdziwie 

odnaleźć siebie.  

(kard. Józef Ratzinger) 

 

Nawrócenie jest sprawą jednej chwili. 

Uświęcenie jest praca całego życia. 

(św. Josemaria Escriva) 

 

Świętość nie jest łatwym życiem,  

nie jest odgrodzeniem się od świata - jest wytrwałą 

walką z sobą, jest otwieraniem serca i dłoni ku braciom.  

(bł.  kard. Stefan Wyszyński) 

 

W tym mglistym świecie świeci jaśnieją 

niczym gwiazdy na firmamencie. 

(św. Antoni Padewski) 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Świeci są największym darem Boga, darem, 

który objawia Jego świętość i dobroć.  

(sł. B. Anzelm Gądek OCD) 

 

Świętość to przekuwanie  

szarej rzeczywistości w tęczę miłości.  

(Teofil Janicki) 

 

Świętość nie jest przywilejem wybranych. Nie jest wyjątkowym 

darem Bożym. Jest natomiast naszym powołaniem  

i obowiązkiem. Jesteśmy powołani do świętości z tytułu chrztu 

i przynależności do Kościoła Chrystusowego.  

(bł. Jerzy Popiełuszko); 

 

Każdy święty  

jest kowalem swojej aureoli.  

(Antoni Regulski TChr) 

 



    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Niejedna dusza szczera dążąca do świętości  

nie umie sobie sama poradzić,  

gdy przyjdą chwilę doświadczeń.  

(św. Faustyna Kowalska) 

 

Świeci nie przemijają.  

Świeci żyją świętymi i pragną świętości.  

(św. Jan Paweł II) 

 

Tajemnica świętości to zostawić Bogu 

pole działania i zaprzestać wszelkich 

sprzeciwów wobec Jego świętej woli.  

(Paul Claudel) 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Wszystko dobre jest przez świętych zdziałane, 

wszystko piękne, szlachetne  

to zdziałał Jezus w nich obecny.  

(św. Rafał Kalinowski) 

 

Święci wiedzą, ile jest warta dusza. Stąd, aby ją zbawić, 

opuszczali wszystko, wyrzekali się ziemskiego szczęścia, 

byleby tylko oddać się Bogu i zdobywać Mu dusze. 

(św. Elżbieta Catez) 

 

Święci Kościoła stanowią najważniejszy 

komentarz do Ewangelii, bo są wcielonym 

wykładem wcielonego Słowa Bożego. 

(Hans Urs von Balthasar) 

 

Aby prowadzić życie święte, wiele musimy 

pokonać trudności, życie błogosławione  

jest później tegoż nagrodą. 

(św. Augustyn) 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Musimy stać się świętymi nie dlatego,  

że chcemy się czuć świętymi, ale dlatego, 

 że Chrystus musi moc żyć pełnią życia w nas. 

(św. Teresa z Kalkuty) 

 

Oto świętość w trzech słowach:  

kochać wolę Bożą. 

(Ks. Edward Poppe) 

 

Bo czymże świętość,  jak nie czystym trwaniem. 

Wiecznym natchnieniem –  

i wiecznym kochaniem. 

(Wincenty Pol) 

 

Święci męczennicy bez żadnej wątpliwości 

wtedy wstawiają się za nami, gdy w nas 

spostrzegają coś ze swoich cnót. 

(św. Cezary z Arles) 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 

 

Święci kochali grzeszników, 

 ale nienawidzili grzechy. 

(Artur M. Weiss) 

 

Czciciele Matki Chrystusowej  

najprędzej są wynoszeni na ołtarze. 

(bł. kard. Stefan Wyszyński) 

 

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

