PSALM 117
Laudate, Dominum, omnes gentes
Wszelki naród, wszelkie plemię,
Coście w krąg obsiedli ziemię,
Pana z chęcią wyznawajcie,
Jemu cześć i chwałę dajcie.
Abowiem nas umiłował,
Hojnie łaską swą darował,
A jego prawda stateczna
Nie może być, jeno wieczna.
Jan Kochanowski

Im bliżej natury jesteśmy,
tym więcej czujemy Boga.
(Johannes W. Goethe)
https://www.youtube.com/watch?v=H2W3IaLAma0

Chwalcie łąki umajone
Góry, doliny zielone...
(Bołoz Karol Antoniewicz SJ, 1807-52)

On daje śnieg niby wełnę.
(Ps 147, 16)
https://www.youtube.com/watch?v=jaOMChPi1yI

Wiosna mnie peszy, ponieważ zdradza zbyt wiele obietnic,
lato mnie obezwładnia, a jesień przynosi mi otuchę.
(bł. Paweł VI)

Nawet największe pustynie mają swoją wiosnę,
choćby najkrótszą i niedostrzegalną.
(Ivo Andrić)

Piękność rzecz marna,
ale serce i oczy porywa.
(Józef Ignacy Kraszewski)

Czemu sroga zima?
- taki mamy klimat...
(Teofil Janicki).

W każdym Bożym dziele znajdziesz cudów wiele.
(ks. Stanisław Jarzyna)

W jesieni pola mają pełne ręce mgieł.
(Antoni Regulski)

Ogród w kwiatach: Tu przeszedł Stwórca.
(ks. prof. Antoni Regulski)

Wiosna: cud kwitnienia
ziemię w raj przemienia.
(Teofil Janicki)

Jesień pieści drzewa słońcem
i wyzłaca serca ludziom gorące.
(Teofil Janicki)

Pierwsza szadź bieli dachy i stare rabaty
I odsyła zwiędłe lato w zaświaty.
(Teofil Janicki)

zdj. prawe: pw

zdj. pw

Świat się zmienia

ale Ty, Boże, trwasz niezmiennie w swej miłości

i wszystko, co zmienne i słabe, powróci do Boskiej Doskonałości.

zdjęcia i cytat: pw (2019)

Symbolu wiosny: tulipanie,
czynisz łaskawsze panom - panie.
(Teofil Janicki)

zdj. tsw

Upływa szybko życie, zieleń zmienia kolory,
tylko Ty Boże trwasz w stałej miłości,
nie bacząc na ludzkie humory.
(pw)

zdjęcia: pw (Bytom, wiosna i jesień 2020)

PIEŚŃ
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.
Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.
Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi.

Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają,
Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi,
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.
Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.
Z Twoich rąk wszelkie zwierzę patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi.
Jan Kochanowski

Ten świat jest zachwycającym pejzażem.
Nieograniczonym w swej szczodrości.
(św. Paweł VI)

zdj.: Eva z Pragi

zdj.: Eva z Pragi

Nic mi, świecie,
piękności twej zmącić niezdolne!
(Leopold Staff)

PSALM 118
Confitemini Domino, guoniam bonus

Jesień, czas wspomnień lata,
miłosnych uniesień i podbijania świata.
(Teofil Janicki)

zdj.: Eva z Pragi

Ziemia jest wystarczająco piękna, aby na niej
tylko oczekiwać nieba, ale nieba ona zastąpić nie potrafi.
(Friedrich Rückert)

Chwalcie Pana prze dobroć Jego niewymowną
I prze litość wiekom równą.
Izrael niechaj powie, że Pańskiej dobroci
Wszytkokrotny wiek nie kroci;
Dom Aronów niech powie, że Pańskiej dobroci
Wszytkokrotny wiek nie kroci.
Słudzy Pańscy niech mówią, że Jego dobroci
Wszytkokrotny wiek nie kroci.
Wzywałem Go w przygodzie, a On w mej ciężkości
Użył nade mną litości.
Mając Pana po sobie, już ja z ludzkiej strony
Nie mogę być uszkodzony;
Mając Pana obrońcę upad ujźrzę swema
Nieprzyjacielski oczema.
Bezpieczniej Bogu dufać niżli człowiekowi,
Niż nawiętszemu królowi.
Wielki lud mię był obiegł, ale prosząc Boga
Nie uszła ich ani noga.
Zewsząd mię byli prawie, zewsząd obegnali,
Bóg mi zdarzył, że przegrali.
Obsiedli mię, by pszczoły, zgaśli, by surowy
Zapalony krzak czerniowy.
Nie sil się, zły człowiecze, bo jeślim szwankował,
Wnet mię mój Pan poratował.
On jest moja potężność, On wesele moje,
Jemum winien zdrowie swoje.
Dobrych, pobożnych ludzi wszytki są mieszkania
Pełne wdzięcznego śpiewania.
Silna jest ręka Pańska, siła dokazuje,
Silna i silnie wojuje.
Śmierci, próżno mi grozisz, nic mi niestraszliwe
Twoje strzały popędliwe.
Otom ja żyw i będę sławił po wszej ziemi
Sprawy Pańskie rymy swemi.
Karał mię Pan i wedle wolej swej frasował,
Jednak mię śmierci zachował.
Otwórzcie mi drzwi Pańskie, niech dam dzięki swemu
Dobrodziejowi wielkiemu;
To są ony żywego Boga wdzięczne progi,
Tu cnotliwym wolne drogi.
Tobie dzięka, Tyś przyjął wdzięcznie prośby moje.
Tobiem winien zdrowie swoje.
Kamień od rzemieślników niedbałych wzgardzony
Na kąt czelny jest włożony.
A to przywłaszczyć musiem Pańskiemu przejźrzeniu,
Co dziś u nas w podziwieniu.
To jest on dzień szczęśliwy, dzień błogosławiony
Ku pocieszę nam sprawiony.
Miej nas w obronie swojej, zdarz, Ojcze łaskawy,
Teraźniejsze nasze sprawy.
Niechaj idzie wszelakim szczęściem obdarzony
Król od Boga naznaczony.
My, co Panu w kościele Jego usługujem
Wszego dobra wam winszujem.
Bóg Pan prawy; Ten światłem swojej życzliwości
Rozświecił nasze ciemności.
Uwiążcie ciągłym sznurem u Pańskiego stołu
Nowotarganego wołu.
Tobie ja dzięki czynię, Boże mój prawdziwy,
Ciebie chwalę, pókim żywy.
Chwalcie Pana prze dobroć Jego niewymowną
I prze litość wiekom równą!
Jan Kochanowski

zdj. Artur Nitecki

Przyroda wielbi i miłuje wodę nią się obmywa i poi, w niej odbija urodę.
(Teofil Janicki)

zdj. Artur Nitecki

Nie ma złej pogody.
Każda pogoda jest dobra,
ponieważ pochodzi od Boga.
(św. Teresa z Avila)

O, jakże piękno przyrody podnosi duszę moją
i pobudza do dziękczynienia Stwórcy!
Przecież On to wszystko uczynił dla nas!...
(św. Elżbieta Catez)

Kapliczki wiosną
wynoszą wiarę ludową pod Niebiosa.
(Teofil Janicki)

Wiosna przyszła...
po cichu.

Wiosna żyje w pełnej harmonii z młodością.
(św. Jan XXIII)

zdj. i cytat: tsw (25.04.2021)

Zaciągnij się zapachem wiosny;
jest ulotna jak dymek z papierosa.
(Teofil Janicki)

Jesień to druga wiosna,
kiedy każdy liść jest kwiatem.
(Albert Camus)

Jesień jest najsłodszą porą roku, a to,
co tracimy w kwiatach, zarabiamy na owocach.
(Samuel Butler)

Ze wszystkich pór roku jesień oferuje
człowiekowi najwięcej i prosi o mniej.
(Hal Borland)

Znowu jest wiosna. Ziemia jest jak dziecko,
które zna wiersze na pamięć.
(Rainer Maria Rilke)

Kwiecień tchnął we mnie ducha młodości.
(William Szekspir)

Wiosna pokazuje, co Bóg może zrobić
z szarym i brudnym światem.
(Virgil A. Kraft)

Miłe słowo jest jak wiosenny dzień.
(przysłowie rosyjskie)

Natura daje każdemu czas i doprawia własne piękno.
(Charles Dickens)

zdj. Kamila Nitecka

Zima jest piękna do pewnego stopnia... Celsjusza.
(Tadeusz Gicgier)

W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie,
w starości - brak zmartwień.
(Sokrates)

Lato jest zawsze wyjątkowe,
czy to gorące, czy zimne, smutne czy wilgotne.
(Gustaw Flaubert)

Życie bez miłości jest jak rok bez lata.
(przysłowie szwedzkie)

Miej oczy i wszystkie zmysły otwarte,
by patrzeć, przeżywać zachodzące przemiany pór roku,
by czerpać z nich radość i piękno.
(ks. Olgierd Nassalski)

Wiosna dziewczętom wianki plecie
i przyozdabia niewinność kwieciem.
(Teofil Janicki)

Zima jest martwa; wiosna jest szalona;
lato szczęśliwe, a jesień mądra!
(Mehmet Murat ildan)

Jesień ma więcej złota w kieszeni
niż we wszystkich innych porach roku.
(John Bishop)

zdj. pw

Nad wyzłocone słońcem drzewa
wzlatuje wrona i kracze:
jesień już prawie dogorywa,
a zima swą bielą zakołacze.
(Teofil Janicki)

Żadne wiosenne piękno, żadne letnie piękno nie ma
tej łaski, którą widziałem na jesiennej twarzy.
(John Donne)

zdj. Kamila Nitecka

O, jakże piękno przyrody
podnosi moją duszę
i pobudza
do dziękczynienia
Stwórcy!
Przecież On
to wszystko
uczynił dla nas!
(św. Elżbieta Catez))

zdjęcia: pw

zdj. Kamila Nitecka

Już jesień. Liść na drzewie rzednie,
Jeszcze ostatnim złotem gore,
A z nim spokojnie gaśnie, blednie,
Co nie umiało umrzeć w porę.
(Leopold Staff)

Jesienny czas! Cudownych blasków czas!
O, dęby, buki, klony i platany,
Ciepłych odcieni stubarwne organy,
Na których złotą symfonię gra las!
(Leopold Staff)

zdj. Kamila Nitecka

zdj. tsw

...a liście takie kolorowe...
A liście takie kolorowe
Sypią się z drzew jak konfetti.
Przy ziemi tuż – bardzo powoli
Myśląc, że ją to zaboli.
A liście takie kolorowe...
Do snu zimowego się kładą.
Jeden na drugim; by ciepło
Skryte w nich latem nie skrzepło.
A liście takie kolorowe...
Tuląc się wszystkie razem,
Poduchę tworzą wspaniałą
W różnych kolorach – nie białą.
A liście takie kolorowe...
Lecz zginie ich kolor – drzew urok
Gdy deszcz zasiecze i szarość
Zetrze ich złotą wspaniałość.

A potem puchem białym
Zimą zostaną spowite.
W glebę z nich spłyną składnikiŻycia nowego tajniki.
A nowe życie powstanie
Gdy tylko słońce przygrzeje,
Korzenie zaczerpną wodę
I drzewo odzyska urodę...
... a liście będą kolorowe...
tsw
Bytom 21.10.1980 r.

Księgi żółkną i drą się, miasta powstają i upadają,
ale księga natury ma co rok nowe wydanie.
(Hans Christian Andersen)

zdjęcia na stronie: pw

Nim wygra wiosna i wiosenne ciepło,
zmaga się zima z początkiem zieleni.
A jednak wygra Boża natura,
gdy świat wszelakim kwieciem się zarumieni.
(pw)

zdj. i kolaż: tsw

zdj. i kolaż: tsw

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