Czy chcesz, abym płacił ciągle
moją ludzką krwią, a ty nie dasz łez nigdy?
(Blaisé Pascal)

Tylko u modliszki okrucieństwo to skutek uboczny miłości.
(Teofil Janicki)

Chrystus na świat przychodzi wciąż w każdej dziecinie;
A człowiek Go zabija, zanim się rozwinie.
(Emil Zegadłowicz)

Człowiek bez serca, człowiek twardego serca,
tak długo nie jest zdolny do prawdziwej miłości, szczerego współczucia,
głębokiego żalu, jak długo jego serce nie odrodzi się na nowo.
(Dietrich von Hildebrand)

Nie możecie nazywać waszym Ojcem Boga wszelkiego dobra,
jeżeli macie serca okrutne i nieludzkie;
w takim wypadku bowiem nie ma w was już śladu dobroci Ojca niebieskiego.
(św. Jan Chryzostom)

PSALM 114
In exitu Israhel de Aegypto
Na ten czas, gdy Żydowie dostawszy swobody
Bystre Nilowe żegnali wody,
Wielka tam na nich łaska Pańska się znaczyła
I niepodobna ku wierze siła.
Morze patrząc uciekło; także Jordanowy
Obrócił się wspak strumień do głowy.
Góry capom podobne wesołym, a skały
Jako jagnięta młode skakały.
Morze, czemuś uciekło? Przecześ, Jordanowy
Strumieniu, wspak się wrócił do głowy?
Góry, czemuścic capom podobne skakały?
A wy, by młode jagnięta, skały?

... obojętność
jest sama przez się w sobie grzechem.
(Narcyza
Żmichowska)

Bytność Pańską i góry, i rzeki szalone,
I morze czuło nieu jeżdżone,
Który z krzemienia zdroje, a z twardej opoki
Mocen wycisnąć strumień głęboki.

https://youtu.be/hWIhZtT8Wdg

Okrucieństwo
rzuca cień na człowieczeństwo.
(Teofil Janicki)

Jan Kochanowski

PSALM 116
Dilexi, quoniam, exaudiet Dominus
Mam przecz Pana miłować, który z łaski swojej
Raczył usłyszeć głos prośby mojej;
Dał mi ucho łaskawe - Tego będę wzywał,
Póki duch we mnie będzie przebywał.
Już mi na szyję prawie śmierć okrutna była
Swe nieuchronne sidła wrzuciła;
Już mię były piekielne kłopoty ścisnęły
I trwogi prawie ostatnie z jęły.
W takiej przygodzie będąc, człowiek nieszczęśliwy,
Wzywałem Pana: Boże prawdziwy,
Do Ciebie się uciekam, a Ty z łaski swojej
Chciej smutnej duszy dopomóc mojej.
Pan wielce miłosierny, wielce sprawiedliwy
I nad upadłym Pan lutościwy,
Pan - mówię - stróż prostoty, mnie udręczonemu
Pomógł z nieszczęścia słudze swojemu.

Serce nie posiadające skarbów miłości,
dobroci i miłosierdzia,
nie może dać tego, czego samo nie posiada.
(św. Urszula Ledóchowska)

Wróć się do wczasu swego, duszo utrapiona,
Gdyś z łaski Pańskiej oswobodzona.
Dusza od śmierci wolna, łzy w oczach stanęły,
Nogi żadnego szwanku nie wzięły.
I będę nad mniemanie ludzi nieżyczliwych
Jeszcze policzeń w rejestrze żywych,
Wszytkę swą myśl prostując ku celowi temu,
Abych się Panu podobał swemu.
Wierzyłem słowom Jego i tożem wyznawał,
Aczem już w troskach prawie ustawał,
Mówiłem uciekając: nadzieja w człowiecze
Próżna, Bóg tylko ziści, co rzecze.
Jakież ja tedy Tobie, Panie, dać mam dzięki
Za te tak szczodre dary Twej ręki?
Czaszę zbawienną wezmę i cześć naświętszemu
Uczynię słuszną imieniu Twemu.
Tobie przy wszytkim zborze, o Boże łaskawy,
Chcę w obietnicach swoich być prawy.
Drogo Ty krew' u siebie sług swoich szacujesz
I wszelkiej krzywdy srodze wetujesz.
Jam sługa Twój, jam jest syn niewolnice Twojej,
Tyś mię obronił w przygodzie mojej.
Tobie ja wdzięczne serce będę ofiarował
I Twe z wielką czcią imię mianował.
Tobie przy wszytkim zborze, o Boże łaskawy,
Chcę w obietnicach swoich być prawy;
Chcę być praw przy powszechnym ludu Twego zborze
W Twym świętym mieście, w Twym zacnym dworze.
Jan Kochanowski

Wiadomo, że w imię motywów rzekomej sprawiedliwości (np. dziejowej czy klasowej)
niejednokrotnie niszczy się drugich, zabija, pozbawia wolności,
wyzuwa z elementarnych ludzkich praw.
(Jan Paweł II)

PSALM 115
Non nobis, Domine, non nobis
Nie nam, nasz Panie, stworzeniu podłemu,
Ale czyń sławę imieniowi swemu!
Niechaj wiadome, niechaj znaczne wszędzie
Twe miłosierdzie, Twoja prawda będzie!
Niechaj pohańcy sprośni nie pytają:
"Gdzie teraz ich Bóg, któremu dufają?"
Nasz Bóg na niebie; cokolwiek zamyśli,
Wszytko się musi stać po Jego myśli.
A ich bałwany ze srebra, ze złota
Nic nie są, jedno ludzkich rąk robota.
Gębą nie mówią, okiem nie patrzają,
Uchem nie słyszą, nosem nie wąchają,
Ręką nic ścisną, nie postąpią nogą,
Gardłem żadnego głosu dać nie mogą.
Bodaj tak i ci, którzy je działają,
A owszem, którzy w nich nadzieję mają!
Izrael w Panu niech nadzieję stawi,
A On go wszelkich trudności pozbawi;
Niech się na Pana dom Aronów spuści,
A On go z łaski swojej nic opuści.
Niech mu dufają, którzy się Go boją,
Bo krom wątpienia w łasce Jego stoją.
Pan o nas pomni, Pan nam błogosławi
I znacznie naród żydowski wystawi,
Wszytkim On łaskaw, którzy służą Jemu,
Tak w małym wieku, jako dorosłemu.
Pan łaskę swoje rozmnoży nad wami
I nad waszymi także dziateczkami,
Pan wam na wieki wieczne błogosławił,
Ten, który niebo i ziemię postawił.
Niebo wysokie Jego jest mieszkanie,
A ziemię ludziom podał w używanie.
Nie martwi, Panie, będą Cię chwalili
Ani ci, którzy pod ziemię wstąpili,
Ale my, którzy na świecie żywiemy,
Wiecznymi czasy sławić Cię będziemy.

Popatrz, czym ciało, gdy się oderwie od duszy!
Jak wścieka się i morduje!
(Zygmunt Krasiński)

Jan Kochanowski

...czymże są wyczyny tych, co znęcają się nad bezbronnymi ludźmi?
Czyż nie jest to przedłużenie Chrystusowego biczowania?
Zbolały skarży się: "Mnieście to uczynili".
(Tadeusz Myszczyński TChr)

Pochwalanie zbrodni jest znacznie gorsze
od samej zbrodni.
(św. Jan Chryzostom)

Tam gdzie nie ma Boga,
jest obóz koncentracyjny.
(Zofia Kossak-Szczucka)

zdj. pw

Kiedy zły człowiek w przyrodzie majstruje,
światu i sobie pewną śmierć gotuje.
(Teofil Janicki)

Dla tych, którzy prześladują i zabijają, nie mamy niczego innego,
jak tylko ogromne politowanie i współczucie.
(św. Jan XXIII)

Ponieważ Autorka z mediów społecznościowych sama prosi o rozpowszechnianie:
„Są to dzieła afgańskiej artystki, Shamasia Hassami.
Jeżeli je udostępnimy, to tak jakby dać głos wszystkim afgańskim kobietom,
które żyją w piekle. Dziękuję.” (wrzesień 2021)
dlatego ukazujemy antywojenne obrazy tej afgańskiej artystki.

Zawsze mówiłem,
że wojna jest rzeczą straszną
i naprawdę uważam ją
za sprzeczną z miłością.
(św. Jan Bosko)

Cyrograf można podpisać krwią - nienarodzonego dziecka!
(Teofil Janicki)

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