Człowiek nigdy nie zazna szczęścia
kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność,
depcząc jego godność i hołdując egoizmowi.
(św. Jan Paweł II)

zdj. pw

Żałuj sobie tego, co pożałowania godne.
(Teofil Janicki)

Mówisz, że cnota trudna, że przechodzi siły –
A grzechy czy ci wszystkie łatwo przychodziły?
(Józef E. Minasowicz)

Będziecie czuli obrzydzenie dla siebie samych
z powodu waszych grzechów i waszych obrzydliwości.
(Ez 36, 31)

PSALM 143
Domine, exaudi orationem meam
Wysłuchaj, wieczny Boże, prośby moje
A nakłoń ku mnie święte uszy swoje;
Według swej prawdy, według swej litości
Racz mię ratować w mojej doległości.
Nie chciej się ze mną, Boże litościwy,
Prawem obchodzić; żaden człowiek żywy
Tak święty nie jest, aby na Twym sądzie
Nie miał być w jakim wytkniony nierządzie.
Oto zły człowiek trapi moję duszę,
A ja w jaskiniach ślepych mieszkać muszę
Światła nie znając, rowien umarłemu,
Pod niewidomą ziemię włożonemu.

Ostrzeżenie:
"Nie igrajcie z ogniem wiecznym!"
(Antoni Regulski TChr)

W takich frasunkach i w takich niewczasiech
Myśliłem przedsię o dawniejszych czasiech;
Coś Ty za cuda czynił, coś sprawował,
Abyś był w cale wierne swe zachował.
Toć jest pociecha mych trosk i wzdychania;
Czekam ja przedsię Twego smiłowania;
Czeka ochłody dusza utrapiona,
Jako dżdża czeka ziemia upalona.
W czas mię wysłuchaj, w czas mię ratuj, Panie,
Już mi sił ledwe i dusze dostanie;
Gdzie mię Ty przejźrzysz, jużem dawno w ziemi
I niech mię liczą między umarłemi.
W Tobie nadzieja, w Tobie myśli moje
Tkwią wszytki, a Ty miłosierdzie swoje
Objaw' nade mną a okaż mi drogę,
Po której chodząc bezpieczen być mogę.
Wyrwi mię z ręku nieprzyjaciół srogich,
Obrońco smutnych i twierdzo ubogich!
Naucz mię w świętym żyć zakonie Twoim,
Abowiem-eś Ty sam jest Bogiem moim.
Duch Twój prawdziwy niechaj mię sprawuje,
I drogę k'Tobie prostą ukazuje.
Prze sławę swoje rozwiąż mię z trudności
A użyj zwykłej nade mną litości.

Życie bez modlitwy
jest najpewniejszą drogą do piekła.
(św. Józef Freinademetz SVD)

Weźmi w opiekę duszę moję smutną,
Nieprzyjacielską okroć myśl okrutną;
Zniszcz je na ziemi w srogim gniewie swoim
A pomni, Panie, żem ja sługą Twoim.
Jan Kochanowski

Jeżeli z Panem Bogiem związek zerwałeś,
zawiąż go na nowo i żyj jak prawy syn Boski.
(św. Albert Chmielowski)

Nasze grzechy nie mogą nas pognębić, bo ludzką rzeczą jest upaść,
natomiast rzeczą szatańską jest trwanie w upadku.
(bł. Jerzy Popiełuszko)

Straciłem w życiu tylko to, co zatrzymałem dla siebie, czym nie
podzieliłem się z Kościołem, ze wspólnotą moich sióstr i braci.
(Andrzej Madej OMl)

Pracowałem lat wiele na odkrycie ostatniego końca wszelkich wiadomości,
rozkoszy i myśli, i odkryłem - próżnię grobową w sercu moim.
(Zygmunt Krasiński)

Cudza własność jest jak niestrawny pokarm,
który po ciężkich boleściach oddać trzeba.
(Ignacy P. Legatowicz)

PSALM 142
Voce mea ad Dominum clamavi
Pana wołam, Pana proszę,
Ręce swe k'Niemu wynoszę,
Przed Nim krzywdę swą przekładam,
Jemu żal swój opowiadam.
Ledwe mi już ducha zstanie,
Ale Tobie, mocny Panie,
Świadome, że bez winności
Cierpię takie doległości.
Po drogach, gdzie mię widają,
Sidła na mię zastawiają;
Pójźrzę w lewo abo w prawo,
Nie stawi się nikt łaskawe.
Jesli uciec, nie masz kędy,
Nieprzyjaciół pełno wszędy,
A nikt się z tym nie opowie,
Żeby łaskaw na me zdrowie.
Do Ciebie ja, Boże żywy,
Uciekam się nieszczęśliwy;
Tyś nadzieja, Tyś na ziemi
Dział mój między żywiącemi.
Przyjmi w uszy mój płacz srogi,
Bo mię zewsząd zjęły trwogi;
Wyrwi mię z ręki ciężkiemu
Nieprzyjacielowi memu;

Pociecha dla zimnych drani:
w piekle sobie nogi wygrzeją.
(Teofil Janicki)

Zbaw' więzienia duszę moje,
Abych wyznał łaskę Twoje;
Użyją dobrzy radości
Z Twej przeciwko mnie litości.
Jan Kochanowski

Czas jest jak łańcuch, im dalej od Boga ucieczesz,
Tym dłuższy i tym cięższy łańcuch z sobą wleczesz.
(Adam Mickiewicz)

PSALM 149
Cantate Domino canticum novum
Panu swemu dajmy cześć rymy nowymi,
Chwała Jego niechaj brzmi między dobrymi.
Niech się w twórcy swym chełpią Izraelczycy,
Niechaj się królem cieszą swym Syjończycy.
Imię Jego i tańce niech wspominają
I wodze tańców mowne gęśli śpiewają!
Pan bowiem lud swój wierny wielce miłuje,
A ciche wszytkim dobrem rad opatruje;
Dobrze będą widzeni w wielkiej zacności
I użyją w mieszkaniach swoich radości:
W ich uściech Pańska chwała, w ręku waleczny,
Ogromny będzie łyskał miecz obosieczny,
Aby krzywd na poganach swoich się mścili,
A wielkomyślną hardość w ziemię tłoczyli;
Aby królom ich kładli na nogi pęta,
A w okowach chowali przednie książęta;
Aby wedle pisanych praw je sądzili,
A wierni sławy wiecznej stąd dostąpili.
Jan Kochanowski

Wystarczy, abyś nie czynił tego, czego nie należy,
a zrobisz wszystko, co trzeba.
(Lew Tołstoj)

Grzech ściąga na nasz umysł straszliwe ciemności,
zamykające oczy duszy.
(św. Jan Maria Vianney)

Niedowiarkowie przez dysputy i wrzaski przeciw Kościołowi
starają się przytłumić bojaźń i wyrzuty sumienia.
(Johann Holl)

PSALM 144
Benedictus Dominus, Deus meus
Tobie, Panie, pókim żyw, ja muszę dziękować,
Który ku bitwie raczysz sprawować
Ręce i serce moje, a mnie w boju krwawym
Jesteś obrońcą zawżdy łaskawym.
Że nad nieprzyjacioły górę mam swoimi,
Że sławny słynę między obcymi,
Że miastom i walecznym narodom panuję,
Wszystko to łasce Twej przypisuję.
O Panie, co jest człowiek, że go tak szanujesz,
Że mu tak wielką chęć okazujesz?
Mara człowiek, a jego lata są lotnemu
Cieniowi równe niehamowanemu.

Biada wam ludzie bezbożni,
że porzuciliście prawo Boga Najwyższego.
(Syr 41, 8)

Panie, schyl nieba swego a spuść się ku ziemi;
Tkni gór, niech pójdą dymy czarnemi;
Bij piorunem, puszczaj swe nieuchronne strzały
Na lud niechętny do Twojej chwały.
Spuść rękę swą, wyrwi mię z powodzi straszliwych;
Wyrwi mię z ręku nielutościwych
Nieznajomego ludu, których niewstydliwe
Są wszytki słowa, sprawy zdradliwe.
Ciebie ja nowym rymem, Panie, i wdzięcznymi
Wysławiać będę gęślami swymi,
Który króle w przygodach w cale zachowywasz,
Dawida z dziwnych toni wyrywasz.
Brońże mię i tych, Panie, czasów nieszczęśliwych,
Wyrwi mię z ręku nielutościwych
Nieznajomego ludu, których niewstydliwe
Wszytki są słowa, sprawy zdradliwe.
Niech nam synowie rostą tak, jako zielone
Jabłonki rostą nowo szczepione;
Córy nasze niech kwitną tak, jako źrzetelne,
Rzezane świecą słupy kościelne.
Szpichlerze nawiezione niech zawżdy stawają,
Zboża do zboża niech dostarczają;
Stada nieprzeliczone tysiącmi niech rodzą,
A woły gładkie pod jarzmy chodzą.

Fundamentem współczesnej herezji
jest powielanie grzechu pierworodnego.
(św. Jan XXIII)

Trwogi żadnej, zabiegów żadnych niech nie znamy
Ani ogromnej trąby słychamy.
Szczęśliwy lud, który ma te dobra, szczęśliwy,
Którego panem jest Bóg prawdziwy.
Jan Kochanowski

Gdzie usuwa się Boga od człowieka,
tam człowiek staje się zwierzęciem.
(sł. B. Anzelm Gądek OCD)

Materializm nic nie potrafi,
jak tylko Bogu bluźnić, a gnój wielbić.
(Johann W. Goethe)

Heretyków należy podbijać argumentami,
a nie orężem.
(św. Bernard z Clairvaux)

Kto nigdy nie zgina kolan przed Bogiem,
zegnie je przed śmiertelnymi bożkami.
(kard. Michael Faulhaber)

Ateista to syn, który usiłuje przekonać
samego siebie, że nie ma ojca.
(Alphonse de Lamartine)

Jedni boją się, że Boga mogą stracić,
drudzy boją się, że mogą go znaleźć.
(Blaisé Pascal)

PSALM 14
Dixit insipiens in corde suo; non est Deus
Głupi mówi w sercu swoim:
"Nie masz Boga, przecz się boim?"
W tymże cnota zgasła błędzie
A nierządu pełno wszędzie.
Pan z niebieskich wysokości
Pojźrzał na ziemskie niskości:
Był li by gdzie rozum cały
Albo kto na Boga dbały.

Najzajadlej uderzają w ambonę ci,
którym mównica się chwieje.
(Teofil Janicki)

Nie mógł ujźrzec i jednego,
Tak się wszyscy jęli złego;
Wszyscy Boga zapomnieli,
Dosyć by się sprzysiąc mieli.
Tedy się już nie uznają,
Którzy w złościach rozkosz mają,
Którzy brzuchy swe niemierne
Tuczą jedząc ludzi wierne?
Nigdy nie wzywali Boga,
Przeto przyjdzie na nie trwoga,
Gdy ujźrzą oczyma swymi,
Że Pan trzyma za dobrymi.
W śmiech to sobie obracali,
Gdy smutni Boga wzywali;
Ale Pan każdego broni,
Kto się pod cień Jego skłoni.
Gdzie to ta pożądna zorza
Wyniknęła rychło z morza,
Gdy też nas z ciężkiej niewoli
Pan nasz i Bóg nasz wyzwoli!
Jan Kochanowski

Jezus wybrał dziecko, aby uczyło Apostołów,
jak mają sami wejść do Królestwa
i jak mają drugich do niego prowadzić.
(sł. B. Anzelm Gądek)

Zapatrzona w siebie,
traci ostrość widzenia miłości Boga.
(Teofil Janicki)

zdj. Eva z Pragi

Usunąłem twe grzechy jak chmurę
i twoje wykroczenia jak obłok.
(Iz 44, 22)

Grzesznicy,
nawróćcie się sercem!
(Iz 46, 8)

zdj. Artur Nitecki

zdj. Eva z Pragi

Sprawiedliwość bez wyrozumiałości
jest okrutna i niesprawiedliwa.
(Johann Holl)

Uciekajcie przed grzechem jak przed
największym waszym nieprzyjacielem.
(św. Jan Bosko)

Bezbożnik, choć nienawidzi bogobojnych,
każe im kochać nieprzyjaciół.
(Teofil Janicki)

Polityczny błazen często w y g r y w a
na ludzkich uczuciach.
(Teofil Janicki)

Daleko nie zajedzie, kto na pedale gazu
nie ma zahamowań.
(Teofil Janicki)

Ukorzę Ja świat za jego zło
i niegodziwców za ich grzechy.
(Izajasz, Iz 13, 18}

A może by tak się wybrać
z pielgrzymką po rozum do głowy.
(Antoni Regulski)

Każda pokusa wypływa z pychy.
(Lew Tołstoj)

Wszyscy mamy swoje pokusy.
(św. Rafał Kalinowski)

Z jakąż głupią uporczywością
człowiek przecenia się moralnie.
(ks. Antoni Regulski TChr)

Ten świat jest jak odsłona w teatrze:
przemija w jednej chwili.
(św. Jan Bosko)

Ślepym na życie –
śmierć bliskich oczy otwiera...
(Teofil Janicki)

Daj się Bogu w życiu prowadzić,
nie wierzgaj, nie stawaj okoniem zaufaj, spójrz na przebite dłonie
i przestań innym i sobie wadzić...
(Teofil Janicki)

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