
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Kto cudzołoży, ten jest niemądry,  

na własną zgubę to czyni.  

(Prz 6, 32) 

Szanuj swe ciało, bo jest przybytkiem Ducha Świętego! Nie brudź ciała nieczystymi czynami! Nie plam 

tej wspaniałej szaty! A jeśliś już ją zbrudził, obmyj się w pokucie! Oczyść się, póki czas ci służy! 

(św. Cyryl Jerozolimski) 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Położę kres twojej rozpuście 

i nierządowi twemu... 

(Ez 23, 27) 

Szpetną twarz cnota przyozdobić może, 

Ale niecnocie gładkość nie pomoże. 

(Jan Kochanowski) 

 

PSALM 91 

 

Qut habitat in adiutorio Altissimi 

  

Kto się w opiekę poda Panu swemu 

A całym prawie sercem ufa Jemu, 

Śmiele rzec może: "Mam obrońcę Boga, 

Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga." 

  

Ciebie on z łowczych obierzy wyzuje 

I w zaraźliwym powietrzu ratuje; 

W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, 

Pod Jego pióry ulężesz biezpiecznie. 

  

Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny, 

Za którym stojąc na żaden strach nocny, 

Na żadną trwogę ani dbaj na strzały, 

Którymi sieje przygoda w dzień biały. 

  

Stąd wedla ciebie tysiąc głów polezę, 

Stąd drugi tysiąc; ciebie nie dosięże 

Miecz nieuchronny, a ty przedsię swymi 

Oczyma ujźrzysz pomstę nad grzesznymi. 

  

Iżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja", 

Iż Bóg nawysszy jest ucieczka twoja - 

Nie dostąpi cię żadna zła przygoda 

Ani się najdzie w domu twoim szkoda. 

  

Aniołom swoim każe cię pilnować, 

Gdziekolwiek stąpisz, którzy cię piastować 

Na ręku będą, abyś idąc drogą 

Na ostry krzemień nie ugodził nogą. 

  

Będziesz po żmijach bezpiecznie gniewliwych 

I po padalcach deptał niecierpliwych; 

Na lwa srogiego bez obrazy wsiędziesz 

I na ogromnym smoku jeździć będziesz. 

  

Słuchaj, co mówi Pan: "Iż mię miłuje, 

A przeciwko mnie szczerze postępuje - 

Ja go też także w jego każdą trwogę 

Nie zapamiętam i owszem wspomogę. 

  

Głos jego u mnie nie będzie wzgardzony, 

Ja z nim w przygodzie; ode mnie obrony 

Niech pewien będzie, pewien i zacności, 

I lat szedziwych, i mej życzliwości!" 

 

Jan Kochanowski 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Węzeł gordyjski: 

przywiązanie do rozwiązłości. 

(Teofil Janicki) 

Jedna lekkomyślna niewiasta więcej kobiet zepsuje 

niż dziesięciu mężczyzn. 

(Aleksander Fredro) 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Niewiasta bez wstydu jest tym, 

czym mężczyzna bez honoru. 

(Klementyna Hoffmanowa z Tańskich) 

Nieczystość jest najbardziej poniżającym grzechem, 

który największy ból sprawia Jezusowi. 

(św. Elżbieta Catez) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie czyń z cudzego łóżka pola chwały.  

(Teofil Janicki) 

 

PSALM 90 

 

Domine, refugium factus es nobis 

  

Królu na wysokim niebie, 

Nie ma indziej, okrom Ciebie, 

Człowiek nieszczęściem strapiony 

Ucieczki ani obrony. 

 

Pierwej, niżli góry wstały, 

Niż ziemia, niż okazały 

Krąg niebieski jest stworzony, 

Tyś jest, Boże nieskończony! 

 

Jesteś i będziesz do wieku; 

Ale biednemu człowieku 

Co dzień zawżdy lat ucierasz, 

Aż go na wet w ziemię wpierasz. 

 

Tysiąc lat, o Niezmierzony, 

Z Twoją wiecznością złożony 

Mniej niż dzień wczorajszy waży, 

Mniej niż chwila nocnej straży. 

 

Jako woda siąknie w ziemię, 

Tak niszczeje ludzkie plemię; 

Podobnismy ku marnemu 

Snu nocnemu, nikczemnemu. 

 

Jako rossy trawa syta, 

Z poranku pięknie zakwita, 

Wieczór kosą podsieczona 

Leży na ziemi wzgardzona - 

 

Taki nasz wiek, tak więdniemy 

I w niełasce Twojej schniemy; 

Tobie jawne i kryjome 

Złości nasze są wiadome. 

 

Przeto, dla swych nieprawości 

Lękając się Twej srogości, 

Tak prędko dni swe trawiemy 

Jako słowa, co mówiemy. 

 

Wiek ludzki jest lat siedmdziesiąt; 

Duży, kto trwa d'ośmidziesiąt; 

Tę trochę troski mieszają, 

A lata się umykają. 

 

Kto Twój, nieśmiertelny Boże, 

Gniew straszliwy pojąć może? 

Kto w bojaźni Twej żyć umie, 

Ten, co Twój gniew jest, rozumie. 

 

 
Raczże nam z łaski swej życzyć, 

Bychmy tym sposobem liczyć 

Płoche lata swe umieli 

A mądrości szukać chcieli. 

 

Wejźrzy na swe sługi, Panie! 

Długoż się masz gniewać na nie? 

Wejźrzy okiem litościwym 

A ochłódź serca troskliwym. 

 

Nasyć nas owocem swego 

Miłosierdzia obfitego, 

A my do swego żywota 

Nie uznamy już kłopota. 

 

Daj nam za troskliwe lata 

Wesołego użyć świata; 

Nagrodź nam płacz pociechami, 

Okaż dobroć swą nad nami. 

 

Okaż nad sługami swymi 

I nad ich syny lichymi; 

Zdarz nam wszytki nasze sprawy, 

Zdarz, o Boże nasz łaskawy! 

 

Jan Kochanowski 
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