
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Umniejszać Boga  

jest bezbożnością i bluźnierstwem. 

(Hipolit Taine) 

Dziś wielu ludzi szydzi z Boga, 

ale przed nędznymi bożyszczami  

w proch się korzy. 

(Peter Sirius) 

 

PSALM 61 
 

Exaudi, Deus, orationem meam 
 

Usłysz me prośby, Boże władze wiecznej, 

A obróć ku mnie święte uszy swoje; 

Z granice prawie świata ostatecznej 

Do Ciebie wzdycha smutne serce moje. 

  

Postaw' mię na niedostąpionej skale, 

Gdzie bych się już mógł nie bać żadnej trwogi; 

W Tobieć nadzieja; Ty mię sam masz w cale 

Zachować, gdy mię trapi człowiek srogi. 

  

Mnieć serce tuszy, że w namiocie Twoim 

Wiecznie mam mieszkać pod skrzydłami Twemi, 

Boś ty był zawzdy łaskaw prośbom moim 

I dajesz dobrym dziedzictwo na ziemi. 

  

Dni ku dniom będziesz królowi przykładał 

Opatrując go nieprzebranym wiekiem; 

Na oczu Panskich wiecznie będzie siadał, 

A Ty go łaską i swym szczyć opiekłem. 

  

Tam wolen będąc od wszelkich trudności, 

Harfą i rymem będę Cię wyznawał, 

Abych tak Tobie wedle powinności 

Dług obiecany dzień po dzień oddawał. 

 

Jan Kochanowski 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Źle jest z kobietą, dla której magazyn mód jest konfesjonałem, 

teatr - kościołem, a brudny romans - książką do modlitwy.  

(Prokop Pieniążek) 

Sekty nienawidzą się tym silniej, im bliższe są ich poglądy. 

(Georg Ch.  Lichtenberg) 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Myślę, że powiedzenie "kara Boża"  

może być bluźnierstwem. 

(ks. Jan Twardowski) 

Grzech tych, którzy bluźnią przeciwko Jezusowi Chrystusowi  

królującemu w niebie,  

jest równy grzechowi tych, którzy go ukrzyżowali. 

(św. Augustyn) 

 

PSALM 62 

 

Nonne Deo subiecta erit anima mea? 

  

Bogu dusza ufa moja, 

To mój zamek, to ma zbroja; 

W nadzieję Jego zasłony 

Nie boję się z żadnej strony. 

  

Dokąd na mię pojedziecie? 

Sami wrychle tak padniecie 

Jako pochylone ściany 

Albo jako płot zachwiany. 

  

Rada wasza dobrym szkodzić 

A w trudności je przywodzić, 

Usty przyjaźń ofiarować, 

A w sercu jad szczyry chować. 

  

Ufaj Bogu, duszo moja, 

To mój zamek, to ma zbroja; 

W nadzieję Jego zasłony 

Nie boję się z żadnej strony. 

  

Że człowiek zdrowia używa, 

Że o nim sława uczciwa, 

Ze duż ani sobą trwoży, 

Pan to daje, dar to boży. 

  

W tym nadzieję pokładajcie, 

Temu serca otwarzajcie; 

W nieszczęściu i w każdej trwodze 

Nasza ufność zawżdy w Bodze. 

  

Lekki naród jest człowieczy, 

Nie masz tam nic, co by g'rzeczy; 

By na wagę nastąpili, 

Pióra by nie przeważyli. 

  

Nikt nie ufaj światu temu 

Ani rozumowi swemu; 

Bogactwem cię Bóg twój nadał, 

Strzeż, byś serca nie przykładał. 

  

Raz Pan wyrzekł: "Ta rzecz dwoją, 

Władza i litość, jest moja, 

A jako kto zasługuje, 

Takim płajcą mię uczuje." 

 

Jan Kochanowski 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Panie Boże, wyniszcz wśród nas odszczepieństwo, 

daj nam jedność kościelną. 

(św. Jozafat Kuncewicz)  

Reguła: gdzie ateizm zagościł, 

tam szarganie świętości. 

(Teofil Janicki) 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bluźnierca jest jak śnieżny bałwan, 

który rzuca wyzwanie słońcu. 

(Teofil Janicki) 

Bóg nie pozwoli siebie lekceważyć. Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. 

Bóg nie pozwoli z siebie się naigrywać. Bóg w swoim czasie upomni się o swoją chwałę.   

Biada wtedy bluźniercom! 

(o. Władysław Kluz OCD) 

 
PSALM 63 

 

Deus, Deus meus, ad Te de luce vigilo 

  

Ku służbie Twojej, Boże, mój obrońca, 

Wstaję ranego nie czekając słońca; 

Pragnie Cię dusza, pragnie ciało moje 

Jako dżdża ziemia w srogie letne znoje. 

 

Acz mieszkam miedzy piaski niepłodnemi 

W suchej, bezwodnej, upragnionej ziemi, 

Przedsię, jakobych był w kościele Twoim, 

Tak Twój przybytek widzę okiem swoim. 

 

Droższa niż żywot Twoja litość, Panie! 

Przetoż, póki mi lat moich dostanie, 

Będę Cię chwalił, będę Cię wyznawał 

I ręce swoje ku Tobie podawał. 

 

Żaden tak ciału pokarm nie smakuje, 

Jaką uprzejma dusza rozkosz czuje, 

Gdy Pana chwali; Ciebie ja i w nocy, 

I rano wielbię, świadom Twej pomocy. 

 

W cieniu Twych skrzydeł, prózen wszech trudności 

Jeszcze ja (da Bóg) użyję radości. 

Za Tobą wszędy patrzą dusza moja, 

A też mi upaść nie da ręka Twoja. 

 

A ci, co mego upadu szukają, 

Sami niedawno pomstę odnieść mają; 

Wyleją dusze na okrutne miecze, 

A martwe członki zwierz głodny rozwlecze. 

 

A król, nadzieję mając w swoim Panie, 

Radość odniesie; każdy czci dostanie, 

Kto nań przysięga; potwarce przeklęci 

Gęby swe stulą nagłym strachem zjęci. 

 

Jan Kochanowski 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

W tym świecie wielu ludzi, zwłaszcza młodych, doświadcza zagubienia i zranienia, 

niektórzy padają ofiarą sekt i religijnych wypaczeń czy też manipulowania prawdą. 

Inni ulegają różnym formom zniewolenia. 

(św. Jan Paweł II) 

Nie bałwany, ale bałwochwalcy są niebezpieczni. 

(Antoni Regulski 
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