
 

Z całej swej duszy czcij Pana i szanuj Jego kapłanów! 

(Syr 7, 29) 

Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, 

aby inni nie byli samotni. 

(św. Jan Paweł II) 

 

PSALM 150 

Laudate Dominum in sanctis Eius 

  

Chwalcie Pana z Jego świątobliwości, 

Chwalcie Pana z Jego wielkiej możności, 

Chwalcie z mocy, chwalcie Go 

Z dziwnej wielkości Jego! 

 

Chwalcie Pana ogromnymi trąbami, 

Chwalcie Pana przyjemnymi lutniami, 

Chwalcie bębny, chwalcie Go 

Kołem tańca pięknego! 

 

Chwalcie Pana i harfą, i regały, 

Chwalcie Pana wesołymi cymbały! 

Wszelka rzecz, która żywię, 

Wyznaj Pana chętliwie! 

 

Jan Kochanowski 

 

 



Kapłaństwo nie może być lekkie  

i po ludzku przyjemne i wygodne.  

Kapłaństwo musi być ofiarą.  

(ks. Aleksander Fedorowicz)

 

Siła kapłana kryje się  

w cierpliwości i przebaczeniu.  

(św. Jan Bosko)

 

PSALM 68 

 

Exurgat Deus et dissipentur inimici Eius 

  

O, który światem władasz i królujesz wiecznie, 

Powstań, Panie, a muszą tył podać koniecznie 

Nieprzyjaciele Twoi; wszyscy, którzy śmieją 

Upór wieść przeciw Tobie, do czysta zniszczeją. 

Tak zniszczeją, jako dym na powietrzu ginie 

Albo jako topniący wosk od ognia płynie; 

A sprawiedliwym serce zakwitnie w radości, 

Troski muszą ustąpić i wszytki trudności. 

Panu, o wierny zborze, ochotnie śpiewajcie, 

Panu chwałę powinna i wdzięczny psalm dajcie! 

Panu, który na wierzchu nieba nawysszego 

Stolicę swą zasadził; Twórca imię Jego. 

Ten, na niebie mieszkając, okiem litościwym 

Patrzą na ludzkie troski, sierotom teskliwym 

Ten jest ojcem, Ten smętne opatruje wdowy, 

Ten niepłodnym potomstwo daje, Ten okowy 

Ciężkie z więźniów zejmuje, ale wiarołomnym 

Pola pustoszy ogniem i mieczem ogromnym. 

O Panie, kiedyś jawnie przed swym ludem chodził, 

Kiedyś swoje wybrane pustyniami wodził, 

Twym strachem ziemia drżała, a nieba topniały, 

Trzęsły się niezwyczajne gór wysokich skały. 

Aleś pogodnym deszczem swój grunt polubiony 

Napoił i ochłodził zamarłe zagony; 

Tamżeś raczył naznaczyć miejsce stadu swemu 

I okazałeś wielką łaskę ubogiemu. 

Za Twym zdarzeniem mają co śpiewać uczciwe 

Panienki, wysławiając rycerstwo cnotliwe. 

Pierzchnęli wielowładni królowie, pierzchnęli, 

A nieznaczni bogatą korzyść osięgnęli. 

Byście wy między garncy w szczyrych sadzach spali, 

Przedsię wy swoją krasą będziecie równali 

Z gołębiem naśliczniejszym, od którego szyje 

Malowanej to srebrny, to złoty blask bije. 

Toć jest ona kraina, dla której Bóg siła 

Możnych tyranów pobił; a ona, co była 

Niedawno wielce brudna, tak się jasną stała, 

Że śniegom na Zalmonie naprzód nic nie dała. 

Góra Pańska jest góra rodna i obfita, 

Góra niedostąpiona, góra znamienita, 

Co się próżno wspinacie, góry zazdrościwe, 

Przeciwko Pańskiej górze? Tu Bóg osobliwe 

Mieszkanie sobie obrał i nie chce na wieki 

Tego miejsca wypuścić z Pańskiej swej opieki. 

Jego wojska niezliczne, wozów nieuchronnych 

Ćmy nieprzejźrzane stoją i aniołów konnych. 

 



Rozważcie potęgę kapłana!  

Jego mowa kawałek chleba  

przeistacza w Boga!  

To więcej znaczy niż stworzyć świat. 

(św. Jan Maria Vianney) 

Bóg wynosi tych, którzy dla Niego opuścili siebie, 

aby w Nim siebie odnaleźć. 

(bł. Stefan Wyszyński) 

 

A sam Pan w pośrzodku ich, jaki w dawnym lecie 

Na Synajcu był widzian albo w swym namiecie. 

Ubiegłeś, możny królu, miejsce niedobyte, 

Dostałeś więźniów, wziąłeś dary znamienite, 

Okroczyłeś odstępnie, a Pan pomógł tobie, 

Bo ten kościół na wieki ulubował sobie. 

Przetoż Temu dziękujmy dziękami wiecznymi, 

A On nas niech okrywa dobrodziejstwy swymi. 

Bóg nasz, nadzieja nasza; to szafarz żywota, 

Ten ma w swoim władaniu czarnej śmierci wrota. 

Ten swe nieprzyjacioły skruszył, a zuchwali 

Ziemię plugawą zębem śmiertelnym kąsali. 

"Wrócę was - Pan powiedział - z granic ostatecznych 

Bazańskich; wrócę i z wód morskich niebezpiecznych. 

We krwi nieprzyjacielskiej nogę omoczycie 

I psy swoje obfitym ścierwem nakarmicie." 

Wierne, Panie, Twe słowo; Twój chód oglądali 

Nieprzyjaciele naszy i Twych sił doznali. 

A my z tryumfem idziem wesołym przed nami. 

Postępują trębacze z bębny i z trąbami. 

Brzmią lutnie, brzmią piszczałki, a panny uczciwe 

W uszy ludzkie podają piosnki osobliwe. 

Błogosławcie po zborzech swego Zbawiciela, 

Którzy płyniecie z źrzódeł cnego Izraela. 

Tu wódz Benijaminów, tu judzkie panięta, 

Tu zabulońskie, tu są neftalskie książęta. 

Panie, Tyś nam dał w boju siłę. Ty zaczętym 

Błogosław' sprawom naszym; Twym kościołem świętym 

Słynie Jerozolima; tu Tobie z ukłony 

Dary królowie dadzą, a Ty niezwalczony 

Rozgrom zbrojne harcerze i groźne hetmany, 

Niech śrzebro w sztukach niosą; chciwe walk pogany 

Nakarm boju; u Twych nóg upaść Egiptowi 

I zafarbowanemu słońcem Murzynowi. 

Królestwa świata tego, Pana wysławiajcie, 

Panu chwałę powinna i wdzięczny psalm dajcie, 

Panu z wieków na niebie przebywającemu! 

Ten swym głosem jest straszny stworzeniu każdemu; 

Tego moc wyznawajmy; Temu, co ży wiemy 

I cokolwiekesmy są, przypisać musiemy. 

Groźny Pan w swej świątnicy, On nam siły wszędzi; 

I serca zwykł dodawać; niech pochwaleń będzie! 

 

Jan Kochanowski 



Gdzie tylko trzeba ratować  

dusze nieśmiertelne, 

tam potrzebny jest kapłan. 

(bł. Józef Freinademetz SVD) 

Wierni oczekują od kapłana szczególnych dowodów czci i miłości  

dla Eucharystii, ażeby przez nią mogli budować i ożywiać siebie samych. 

(św. Jan Paweł II) 

 
PSALM 69 

Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aquae 

 

Ratuj mię, Panie, bo złych przygód nawałności 

Sięgają we mnie ostatnich kości. 

Topię się w srogim błocie; powódź mię porwała 

I scalonymi wełny zalała. 

Oniemiałem już prawie ratunku wołając; 

Straciłem oczy w niebo patrzając. 

Ledwie tak wiele włosów na głowie najduję, 

Jako nieprzyjaciół wiele czuję. 

Wzięli moc, którzy trapią nędzną moje duszę; 

Nicem nie wydarł, a płacić muszę. 

Ty wiesz moje prostotę, wiekuisty Boże, 

Tobie mój grzech być tajny nie może! 

Niechaj się, mocny Panie, za mię nie wstydają, 

Którzy na Twoje pomoc czekają. 

Prze Cię ja urąganie i sznupki odnoszę, 

Prze Cię wstyd wieczny na twarzy noszę. 

Bracia się mnie zaprzeli, matki mej synowie, 

Ten cudzoziemcem i ów mię zowie; 

A ja cierpieć nie mogę, kiedy lud przeklęty 

Lekce uważa Twój zakon święty. 

Twój pośmiech, Twoja wzgarda na mię się wracają, 

Mnie serce trapią, mnie zapałają. 

Jeślim płakał, jeślim swe postem dręczył ciało, 

Wszytko mi to śmiech u nich jednało. 

Jeśli mię w grubym chodząc worze upatrzyli, 

Przypowieść ze mnie wnet uczynili. 

Mną języka naczosać w bramie posadzonym; 

Jam jest wieczorna pieśń opojonym. 

W tym frasunku ja przedsię garnę się do Ciebie, 

A Ty mię, Panie, przyjmi do siebie! 

Wysłuchaj mię podług swej niezmiernej litości 

I nieodmiennej swej stateczności! 

Wyrwi mię z błot, wybaw' mię z ręku niepobożnych, 

Nie daj mi tonąć w powódź rzek możnych! 

Wielkie jest, Boże wieczny, miłosierdzie Twoje, 

Skłoń ku mnie ucho łaskawe swoje. 

Nie kryj twarzy przed sługą swoim, bom okrutnie 

Jest utrapiony; usłysz mię chutnie, 

Przybądź duszy na ratunk, aby niezmiękczony 

Mój nieprzyjaciel był zawstydzony. 

Nie jest u Ciebie tajne moje urąganie, 

Moje przymówki, me zapałanie. 

Wszytki Ty znasz, którzy mię trapić nie przestają, 

A we mnie serce i siły tają. 

 



https://youtu.be/85D8CNVA5yg  

 

Na służbie Bożej wszystko  

jest wielkie,  

nic nie jest drobne. 

(św. Rafał Kalinowski) 

Człowiek duchowny musi mieć przyciąganie ziemskie za sobą. 

(Antoni Regulski TChr) 

 
A nie był, kogo by mój rzewny płacz rozkwilił, 

Nie był, kto by mię słówkiem posilił; 

I owszem, mię źli ludzie żółcią nakarmili 

I w upragnieniu octem poili. 

Niechże im też ich pokarm kością w gardle stanie, 

A skąd pociechy szukają, Panie, 

Niechaj smutek odnoszą; zaślepże im oczy, 

A grzbiety zawżdy ku ziemi tłoczy! 

Wylej na nie straszny gniew swej zapalczywości, 

Niechaj nie ujdą Twojej srogości! 

Dwury niech pusto stoją, a pod ich namioty 

Niech pająkowe wiszą roboty; 

Bo kogoś Ty uderzył, oni dobijają, 

A rannym jeszcze ran przyczyniają. 

Lecz Ty, Panie, złość zawżdy przykładaj do złości; 

Niech nie uznają Twojej litości! 

Wymaż je z ksiąg żywotnych; niechaj zły nie będzie 

Położon w jednym z dobrymi rzędzie! 

Nad mię człowiek troskliwszy już ani być może, 

Przeto Ty mię sam opatrz, mój Boże! 

A ty więc, moja lutni, pomni chwałę dawać 

I Pańską łaskę wiecznie wyznawać! 

Co Pan tak wdzięcznie przyjmie, że nigdy tak drogi 

Przed Nim nie będzie wół złotorogi. 

Na mię patrząc, ubodzy i ludzie strapieni 

Będą na sercach swych ucieszeni. 

W Panu trzeba mieć ufność, a Ten nie omyli 

I w każdej trwodze duszę posili. 

Pańskie ucho otwarte zawżdy jest ubogim, 

Pomni On na swe w więzieniu srogim. 

Niebo, ziemia i morze Temu niech cześć dawa, 

I cokolwiek dusz w tym przemieszkawa; 

Bo ten na gród syjoński wspomni w krótkim czesie 

A judzkie miasta z rumów wyniesie. 

I będą puste miejsca znowu osadzone, 

I dawnym panom zaś przywrócone. 

Po nich wdzięczne potomstwo w swej własności siędzie, 

U których ważna cześć Pańska będzie. 

 

Jan Kochanowski 

https://youtu.be/85D8CNVA5yg


Tam, gdzie nie ma kapłana,  

nie ma ofiary, nie ma religii. 

(św. Jan Maria Vianney) 

Samotność celibatu 

przemieniać w szczególną obecność  

wobec wszystkich samotnych. 

(Andrzej Madej OMl) 

 
PSALM 71 

In Te, Domine, speravi, non confundar 

  

W Tobie ufność swą kładę, Boże niezmierzony, 

A Ty nie daj, abych był kiedy zawstydzony! 

Prze dobroć swoje racz mię z trudności wybawić, 

Usłysz mój głos, a chciej mię na swobodzie stawić! 

Weźmi mię w swą obronę, niezwalczony Panie, 

A to za twardą skałę i zamek mi stanie. 

Wybaw' mię z rąk człowieka niesprawiedliwego, 

Wyrwi mię z okrucieństwa człowieka ciężkiego! 

Tyś jest moja pociecha w każdej mej trudności, 

Tyś nadzieja od mojej napierwszej młodości. 

Jeszczem u piersi wisiał nędznej matki swojej, 

A jużem był w opiece, liche dziecko, Twojej. 

Ciebie zawżdy mój głos brzmi; niech mię palcem sobie, 

Jako chcą, ukazują, ufność moja w Tobie. 

Żaden dzień bez Twej chwały u mnie nie przeminie, 

Żadna noc bez pamiątki Twojej nie upłynie; 

Nie porzuca j że mię więc w moim zeszłym wieku 

Ani opuszczaj, gdy sił nie stanie człowieku! 

Nieprzyjaciele moi o mnie radę mają, 

Na mię wszytki fortele swoje obracają 

Serce sobie tym czyniąc: "Już go i Bóg - prawi - 

Opuścił; gońcie, wiążcie, nikt go nie wybawi!" 

Ty mię, Boże mój wieczny, nie racz odstępować, 

Ale nad ich nadzieję chciej mię poratować, 

Aby za swoje radę wstydać się musieli, 

A hańbę ze mnie zdjętą na sobie widzieli. 

A ja więc, próżen strachu i w myśli bezpieczny, 

Tobie nową pieśń zacznę, o mój Boże wieczny! 

Wyznam Cię w obietnicach Twoich nieomylnym, 

Wyznam Cię ojcem sirot i obrońcą silnym. 

Liczby nie masz łaski Twej; kto kiedy możności 

Równe słowa wynajdzie i Twojej litości? 

Jeszcześ mię z młodu ćwiczył, a ja, Boże żywy, 

I dziś wyznawani Twoje niepodobne dziwy. 

Raczże mię w łasce i w swej zachować obronie 

Aż do późnego wieku i do białej skronie, 

Abych siłę Twoje mógł tak teraźniejszemu 

Opowiadać wiekowi, jako i przyszłemu. 

Twej dobroci, spraw Twoich sława, mocny Boże, 

Nieba sięga; któż kiedy z Tobą zrównać może? 

Tyś mię był prawie w morze trosk rozlicznych wprawił, 

Potym, użaliwszy się, snadnieś mię wybawił. 

Wróciłeś mi powagę i miejsce uczciwe, 

Pocieszyłeś z łaski swej serce frasowliwe. 

Przeto Cię, o mój Boże, Boże nieskończony, 

Na wieki śpiewać będą moje wdzięczne strony; 

Będą Cię wyznawały w powieści statecznym 

I obrońcą Twojego Izraela wiecznym. 

Usta moje, język mój będzie się radował, 

Będzie za dobrodziejstwa obfite dziękował, 

Nie zamilczy na wieki Twej sprawiedliwości, 

Gdy się zły człowiek będzie wstydat swych sprosności. 

 

Jan Kochanowski 

 

 



https://youtu.be/UyeLHA6bBME  

Kiedy kapłan żyje w czystości i dziewictwie, 

staje się panem serc i wzbudza uwielbienie wiernych. 

(św. Jan Bosko) 

Kapłan jest "zawodowym" świadkiem granicznych sytuacji człowieka: 

narodzin, grzechu, choroby, nadziei i śmierci. 

(Andrzej Madej OMl) 

https://youtu.be/UyeLHA6bBME


Nie ma nic bardziej uszczęśliwiającego na ziemi, 

jak praca gorliwa kapłana na cześć Boga i dla zbawienia dusz. 

(bł. Józef Freinademetz SVD) 

Diecezję można nawrócić, 

kiedy wszyscy proboszczowie będą święci. 

(św. Jan Maria Vianney) 

 
PSALM 70 

Deus, in adiutorium meum intende 

  

Boże wiecznej mocy, 

Twej żądam pomocy; 

Chciej się pospieszyć ku ratunku memu, 

Nie daj mię w ręce człowiekowi złemu! 

Zamieszaj ich rady, 

Odkryj fałsz i zdrady; 

Niechaj się wstydzą, niech nazad pirzchają, 

Którzy niewinnej dusze mej szukają. 

A ludzie cnotliwi, 

Ludzie sprawiedliwi 

Niech się weselą, niechaj naświętszemu 

Uczciwość czynią imieniowi Twemu. 

Panie, z każdej strony 

Jestem utrąpiony; 

Ale Ty nie daj niszczyć mię do końca, 

A nie odkładaj, wieczny mój obrońca! 

 

Jan Kochanowski 

 

 



Kapłan stanowi przykład,  

gdy prowadzi zewnętrzne życie tak, 

aby stanowiło ono  

zwierciadlane odbicie jego sumienia. 

(św. Jan XXIII) 

 

Człowiek najbiedniejszy i najnędzniejszy może modlitwą 

wyjednać Kościołowi dobrego kapłana. 

(św. Wincenty à Paulo) 

 

 

PSALM 72 

Deus, iudtcium Tuum regi da 

  

Daj swe baczenie, Boże, królowi, 

Daj sprawiedliwość królewicowi, 

Aby w porządku Twój lud sprawował, 

Jednako z pany chude szacował. 

  

Góry (da Pan Bóg) pokój rozpłodzą, 

A sprawiedliwość pagórki zrodzą; 

Ten wesprze chudych, ten sirot będzie 

Bronił, a wytknie potwarcę wszędzie. 

  

I będzie jogo imię na ziemi 

Między narody straszne wszytkiemi 

Tak długo, póki straż czujna świata, 

Miesiąc i słońce poniosą lata. 

  

Spadnie jako deszcz nieprzepłacony 

Na upragnione suche zagony; 

Spadnie perłowej podobien rosie 

Na łąkę gołą po ostrej kosie. 

  

Zakwitnie cnota, pokój się zrodzi, 

Któremu żaden bój nie przeszkodzi, 

Aby nie miał trwać, póki krąg wdzięczny 

I róść, i niknąć będzie miesięczny. 

  

Morze z tej strony, morze i z drugiej 

Strzec będzie jego granice długiej; 

Od głębokiego brodów Eufrata 

Będzie panował do kraju świata. 

  

Tego, upadszy na swe kolana, 

Wyzna gorący Murzyn za pana; 

Nieprzyjaciele jego zuchwali 

Plugawą ziemię będą lizali. 

  

Królowie, którzy morzem władają 

I wyspom morskim prawa dawają, 

Dary poniosą; dań Arabczycy 

Płacić mu będą i Sabcjczycy. 

  

Owa, cokolwiek wodami swemi 

Ocean zawarł, wszytki na ziemi 

Narody Temu będą hołdować 

I rozkazanie każde przyjmować. 

 



Jeśli kapłan z powodu swego  

nieuctwa lub niedbalstwa 

nie potrafi wytyczyć ludziom drogi zbawienia, 

to będzie odpowiedzialny przed Bogiem za dusze, 

które zginęły, gdy znajdowały się pod jego pieczą. 

(św. Tomasz z Akwinu) 

O wielka godności kapłana, ale i wielka odpowiedzialności kapłana. 

Wiele dano, o kapłanie, ale i wiele od ciebie żądać będą... 

(św. Faustyna Kowalska) 

 

A Ten da ucho ukrzywdzonemu 

I dopomoże wstać upadłemu; 

Zdejmie z nich lichwę, zamierzy srogą 

Pomstę, kto by kre\v przelał ich drogą. 

  

Przedłuży mu Pan tedy żywota 

I arabskiego nabierze złota; 

Będą zań wszyscy Boga prosili, 

Będą mu wszyscy błogosławili. 

  

Z garści ziarn taki urodzaj wstanie, 

Że jaki z cedrów szum na Libanie, 

Taki chrzęst kłosów po górach wszędzie 

I po nizinach obfitych będzie. 

  

Po wsiach, po mieściech kwitnącej młodzi 

Taki dostatek jego wiek zrodzi, 

Jaka na przyściu wiosny przyjemnej 

Trawy więc bywa obfitość ziemnej. 

  

Imię na wieki jego nie zgaśnie, 

Dokąd słoneczny gore krąg jaśnie; 

Ten król na wszytek świat szczęście wniesi 

I sam od świata chwałę odniesie. 

  

Bądź pochwalony, Boże prawdziwy, 

Który na świecie sam czynisz dziwy; 

Imię Twe święte niechaj brzmi wszędzie, 

Niechaj Twej chwały świat pełen będzie! 

 

Jan Kochanowski 



Jako kapłan, sługa Boga,  

gdy mam stułę na ramionach, 

nie boję się nikogo.  

Prawda - pierwsza i ponad wszystko. 

(św. Leopold Mandić) 

Kapłan podąża do ołtarza pochylony pod 

ciężarem próśb wszystkich ludzi  

i wraca pochylony pod ciężarem łask i 

otrzymanego dla wszystkich miłosierdzia.  

(bł. Jakub Alberione) 

 

PSALM 73 

Quam bonus Israhel Deus 

  

Niech co chce będzie, żyw Pan ludu swemu 

I zna, kto szczerym sercem służy Jemu. 

Jaciem, po prawdzie, o włos nie szwankował, 

Mój nierozumny rozum to sprawował. 

Bo kogo (prze Bóg żywy!) nie pobudzi 

I ten wczas, i ten dostatek złych ludzi? 

Oni przeciwnej fortuny nie znają 

I w dobrej sile długie lata trwają. 

W ludzkich frasunkach nie są położeni 

Ani z drugimi bywają dręczeni. 

Przełóż je pycha zewsząd otoczyła. 

Fałsz, okrucieństwo, niezbożność przykryła. 

W rozkoszach leżą, na to się podali, 

By jeno woli swej dosyć działali; 

Niewinne dręczą, mowy nie hamują, 

Przeciwko Bogu sprośnie występują. 

Swą wszetecznością i nieba sięgają, 

Językiem stanu każdego ruszają; 

Niebaczni ludzie cisną się za nimi, 

Napijając się tegoż błędu z nimi, 

I mówią: "Zać to są boskie zabawy, 

Przypatrować się, jakie ludzkie sprawy? 

Oto źli ludzie co za szczęście mają, 

W jakim dostatku dni swych używają!" 

Próznom ja tedy warował się złości, 

Próznom zachował ręce w niewinności, 

Cierpiałem niewczas, przenaszladowanie, 

Podejmowałem cały dzień karanie. 

Jeslibych tak rzekł w głupim sercu swoim, 

Wzgardziłbych, Panie, wiernym ludem Twoim, 

A chcąc w tej mierze co pewnego stawić 

Nie mogłem ludzkim rozumem się sprawić, 

Ażem wszedł, Panie, do przybytku Twego, 

Tamem obaczył przyszły czas każdego. 

Inaczej tego powiedzieć nie mogę: 

Na śliskim gruncie położyli nogę. 

Niepewne skarby posiedli na ziemi, 

Bo skoro zagrzmi Twa pomsta nad niemi, 

I pan, i państwo znikną w ocemgnieniu, 

Prosto jako sen na pierwszym ocknieniu. 

A ich władania, ich wysady, Panie, 

Śmiech tylko ludzki w mieście Twym zostanie. 

Ale niżli to serce me pojęło, 

Siła troskania, siła myśli wzięło. 

A wszytko próżno, bo długo myśliwszy, 

Co dalej, tymem jeszcze był wątpliwszy, 

Tak żem też być mógł przed oczyma Twymi 

Poczytan między bydlęty sprośnymi. 

Wszakżem od Ciebie, Panie, nie zachodził; 

Tyś mię z łaski swej sam za rękę wodził. 

Miałeś na pieczy wszytki moje sprawy, 

Skądem ja dosiągł nieśmiertelnej sławy. 

Kto jest na ziemi, kto na wielkim niebie, 

Kogo bych ja miał chwalić okrom Ciebie? 

Po Tobie, Panie, serce me truchleje, 

Bo z Ciebie wiszą wszytki me nadzieje. 

Wszyscy zaginą, którzy Cię nie znają, 

Wszytki zatracisz, którzy Cię mijają; 

A ja przy Tobie, mój Panie, zostanę, 

Ufać Twej łasce nigdy nie przestanę 

I będę zawżdy miał Cię za co sławić 

I ludzkie uszy Twoją chwałą bawić. 

 

Jan Kochanowski 

 

 



 

Gdy widzisz kapłana, jak podaje ci Komunię, 

 to nie sądź,że czyni to kapłan,  

lecz że ręka wyciągnięta jest ręką Chrystusa. 

( św. Jan Paweł II) 

Kapłan, jeśli jest żywy jak płomień,  

zatem świetlisty, czysty i gorejący,  

wtedy wart jest wszystkiego.  

W przeciwnym razie  

jego kapłaństwo niewiele znaczy. 

(św. Jan XXIII) 

 

 
PSALM 74 

Ut quid, Deus, repulisti in finem 

  

Także nas już na wieki, Boże nasz, opuścisz 

I srogim wilkom drapać stado swe dopuścisz? 

Wspomni na swe dziedzictwo i na swój lud wierny, 

Z któregoś Ty zdjął jarzmo w jego czas mizerny! 

  

Wspomni na piękną skałę poświęconą Tobie 

Syjońską, gdzieś Ty obrał był mieszkanie sobie. 

Powstań kiedy a rozgrom swe nieprzyjaciele, 

Od których tak wiele szkód widzisz w swym kościele. 

  

Pełne Twoje bóżnice huku, pełne zbroje. 

Wpośrzód placu chorągwie roztoczyli swoje; 

Ozdobę domu Twego, kosztowne roboty 

Obuchami potłukli i twardymi młoty. 

  

Ściany padną, ziemia grzmi, jako kiedy walą 

W lesie surowe dęby twardą, ostrą sztalą; 

Swiątnica Twoja gore, namiot roztargany 

Leży w prochu szkaradzie nogami wdeptany. 

  

Całego nic zostawić nie chcą; ogień srogi 

Wszytki w popiół obrócił Pańskie synagogi. 

Co gorsza: znaków żadnych, żadnego nie znamy 

Proroka, żeby wiedzieć, póki w tym trwać mamy. 

  

Długoż się pastwić będą ci sprośni poganie 

Nad nami? Długoż mają Ciebie bluźnić, Panie? 

Czemu tak długo kurczysz możną rękę swoje? 

Podnieś wżdam kiedy wzgórę, podnieś prawą Twoje! 

  

O Panie, jeszcze z wieku znaczna zawżdy była 

Twoja laska nad nami, znaczna Twoja siła. 

Tyś wpośrzód morza drogę szeroką osuszył 

A srogim smokom w wodzie harde głowy skruszył. 

  

Skruszyłeś i samemu łeb wielorybowi 

I dałeś go na pastwę górnemu sępowi. 

Na Twoje rozkazanie zdrój wyskoczył z skały, 

A rzeki nieprzebyte wody ostradały. 

  

Twój dzień jest i noc Twoja; światło niezgaszone 

Słońca górnolotnego przez Cię jest stworzone. 

Tyś morze z ziemią zspoił i mocnie ustawił, 

Tyś lato swym dowcipem i zimę naprawił. 

  

Pomni swe urąganie, pomni, wieczny Panie, 

Jako imię Twe lżyli nieszczęśni poganie. 

Sinogarlice swojej bestyjom nie dawaj, 

Stada swego w niepamięć wieczną nie podawaj! 

  

Wejźrzy na swe przymierze: nie mamy ubodzy 

Głów gdzie skłonić - posiedli wszytko ludzie srodzy. 

Nie daj, aby upadły wstyd odniósł na sobie, 

Owszem mógł za Twą łaskę podziękować Tobie. 

  

Wstań, Panie, a weźmi się za swą krzywdę; pomni, 

Jako Cię lżą każdy dzień bluźnierce nieskromni. 

Nie zamilczaj przegróżek i wszetecznej mowy, 

Na co Twój nieprzyjaciel zawżdy jest gotowy. 

 

Jan Kochanowski 

 



Spieszmy się szanować kapłanów - tak szybko odchodzą... 

(Teofil Janicki) 



Biskupi okażcie się matkami w pieszczotach, 

ojcami - w karceniu. 

(św. Bernard) 

Kochać Boga, a nie szanować kapłanów - to wykluczone. 

(św. Josemaria Escrivá) 

 

PSALM 75 

 

Confitebimur Tibi, Deus, confitebimur 

  

Ciebie my wiecznie wyznawać będziemy 

I Twoje cuda światu opowiemy, 

A Ty nam szczęścić będziesz nasze sprawy, 

Boże łaskawy! 

  

"Kiedy się skończą zamierzone lata 

- Pan opowiada - przyjdę sądzić świata; 

Tam płacić będę dobrze cnotliwemu, , 

Złe nieprawemu. 

  

Strwożona ziemia wespołek i z temi 

Będzie topniała, którzy są na ziemi, 

Ale zaś przez mię jej słupy zwątlone 

Będą zmocnione." 

  

Kajcie się grzechów - upominam - kajcie 

Ani porożem nazbyt potrząsajcie; 

Bóg niech ma pokój, ani mówcie hardzie 

Jemu ku wzgardzie. 

  

Próżno się sławy albo ode wschodu, 

Albo spodziewać od słońca zachodu; 

Ani z południa przyjdzie, ani ona 

Od Akwilona. 

  

Bóg panem świata i sam wszytkim włada, 

Hardego z miejsca wysokiego zbada, 

A niewolnika posadzi w koronie 

Na złotym tronie. 

  

U Pana w ręku pełna czasza stoi 

Przykrego moszczu; tym złe ludzi poi 

Lejąc im drożdże i jad niewidomy 

W gardziel łakomy. 

  

A ja Twą dobroć, Boże, wyznam wiecznie 

I swego czasu hardemu koniecznie 

Przyłomię rogów, tam prazna kłopota 

Ożywie cnota. 

 

Jan Kochanowski 

 

 



zdj. pw 

Kapłan mądry jest szanowany, kapłan wpływowy budzi respekt, 

kapłan, który potrafi przemawiać, jest słuchany, ale tylko kapłan 

wyróżniający się wielką dobrocią jest kochany.  

(bł. Jakub Alberione) 

 

Jeden ksiądz to tysiące Mszy świętych ofiarowanych Bogu,  

to setki tysięcy dusz obmytych z grzechów we Krwi Baranka,  

to miliony białych Hostii rozdanych duszom łaknącym Boga... 

(św. Urszula Ledóchowska) 



https://youtu.be/f0YWKLNhTvE  

zdj. i dobór cytatu: pw 

Kapłaństwo jest tajemnicą taką samą jak wiara. 

(ks. Jan Twardowski) 

 

PSALM 76 

Notus in Iudaea Deus 

  

Znaczny jest Bóg w żydowskiej krainie, 

W Izraelu Jego imię słynie; 

Namiot Jego w Salem jest rozbity, 

Na Syjonie pałac znakomity; 

Tam pokruszył tarcze, miecze, zbroje, 

A za morze krwawe cisnął boje. 

 

Mężniej szyś Ty niż górni hetmani: 

Oto zacni męże zwojowani 

Zasnęli w sen twardy, nieockniony, 

Rąk nie mogli podnieść do obrony. 

Strachem, Boże wieczny, Twojej grozy 

Stały wryte i konie, i wozy. 

 

Strasznyś Ty Pan; nie korzysta w duszy, 

Kto by czekał, kiedy Cię gniew ruszy. 

Twój ogromny wyrok zagrzmiał z nieba 

A ziemia się trzęsła, jako trzeba. 

Umilkła, gdyś na sąd się gotował, 

Abyś dobre w cale był zachował. 

 

Twoja to cześć - ludzka zapalczywość, 

Tobie roście z ich gniewu poczciwość. 

Śluby czyńcie Panu i oddajcie, 

Znamienite dary przynaszajcie 

Panu, który ducha odejmuje 

Możnym królom i światu panuje! 

 

Jan Kochanowski 

 

13 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci 

swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie 

przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.  

14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć 

miasto położone na górze.  

15 Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, 

ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w 

domu.  

16 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby 

widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, 

który jest w niebie. 

 

Mt 5, 13-16 

 

https://youtu.be/f0YWKLNhTvE


https://youtu.be/R_0LgSFhKZ4 

 

 
 

 

 

 

 

Jeśli chcemy czynić postępy w służbie Bogu, 

musimy rozpoczynać każdy dzień naszego życia z nową pasją. 

(św. Karol Boromeusz) 

Kapliczki przy rozstaju dróg; dzięki Ci za nie, dobry Panie. 

To przy nich zsyłał dobry Bóg, niejedno kapłańskie powołanie.  

(Teofil Janicki) 

https://youtu.be/R_0LgSFhKZ4


 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5cBUNNOaI8w 

 

 
 

 

 

 

Obowiązkiem pasterza jest być mocnym w wierze.(...) 

Nie może on ulegać najrozmaitszym pokusom świata,  

nie może poddawać się mdłym doktrynom, opiniom, pogłoskom, hipotezom. 

Musi nauczać z mocą, jak z mocą nauczał Chrystus... 

(bł. Stefan Wyszyński), 

Jakikolwiek byłby kapłan, jest on zawsze narzędziem,  

którym Bóg się posługuje dla szerzenia swego słowa.  

(św. Jan Maria Vianney) 

https://youtu.be/5cBUNNOaI8w


 

https://youtu.be/nwHllrwNu00 

 

https://youtu.be/TJ7pHDJZZdM  

 

 

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