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Ludzie myślą, że moje życie było trudne,
ale myślę, że była to wspaniała podróż.
Im jesteś starsza, tym bardziej zdajesz sobie sprawę,
że mniej ważne jest to, co się wydarzyło,
lecz to, jak sobie z tym poradziłaś.
Tina Turner

zdj. pw

Próby, którymi Pan was poddaje i będzie poddawał,
wszystkie są znakiem Bożej miłości i klejnotami dla duszy.
(św. Ojciec Pio)

Pan towarzyszy nam w bólu i troskach.
(św. Jan XXIII)

https://youtu.be/ihX0BQb-Uj0

Codziennie powierzajcie Bogu zmartwienia dnia.
(św. Jan Bosko)
https://www.youtube.com/watch?v=hWIhZtT8Wdg

Wszystko się dzieje dla naszego dobra,
bo naprawdę Bóg istnieje.
(św. Józef Freinademetz SVD)

Próba trudna do zniesienia
bardziej podsyca w duchu płomień wiary.
(św. Jan XXIII)
https://www.youtube.com/watch?v=No4teGdi_hE

Nic dobrego i szlachetnego na tym świecie
bez długich boleści i trudów.
(Zygmunt Krasiński)

PSALM 134
Ecce nunc benedicite Domino
Teraz, o wierni Pańscy służebnicy,
Którzy trzymacie straż w Jego bożnicy,
Teraz, jako to noc milczy, wiecznemu
Chwałę oddajcie winną Bogu swemu!
Ręce ku Jego mieszkaniu ściągajcie,
A winną chwalę Jemu oddawajcie,
A Pan wam także będzie błogosławił,
Ten, który niebo i ziemię postawił.
Jan Kochanowski

Matkę Najświętszą obieram za opiekunkę w moich trudnościach.
Chcę Ją czcić osobnym nabożeństwem przez cały ciąg życia i całą wieczność.
(św. Albert Chmielowski)
https://www.youtube.com/watch?v=bJaybSi7dyg

W godzinie smutku lepiej poznajemy świat i Boga, niż przez rok szczęścia.
(Karol Antoniewicz SJ)

Z wiekiem coraz bardziej jesteśmy doświadczani.
(Johann W. Goethe)
https://www.youtube.com/watch?v=n1B7MZGBD18

O przemień nasze utrapienia Panie!
A pożądaną daj pociechę za nie.
(Wacław Potocki)

PSALM 130
De profundis clamavi ad Te, Domine
W troskach głębokich ponurzony,
Do Ciebie, Boże niezmierzony,
Wołam, racz smutne prośby moje
Przyjąć w łaskawe uszy swoje!
Jeśli tej z nami surowości
Będziesz chciał użyć, jako złości
Nasze są godne: kto praw, Panie,
Przed srogim sądem Twym zostanie?
Aleś Ty Pan jest dobrotliwy,
Pan z przyrodzenia lutościwy,
Co przeciw Tobie u wszech ludzi
Uczciwość wielką w sercu budzi.
Cieszy mię, Panie, dobroć Twoja,
Cieszą mię słowa; dusza moja
Upatrzą Twego smiłowania
Barziej niż nocna straż świtania.

Gdy przyjdą na nas cierpienia i utrapienia,
wtedy nasza ufność w Panu
musi być bardziej ugruntowana.
(św. Arnold Janssen SVD)
https://www.youtube.com/watch?v=m-s-E1rHw2o

Barziej niż nocna straż świtania
Pragnie duch Twego smiłowania.
O Izraelu, niech się dzieje
Co chce, ty w Panu kładź nadzieje1
U Tego litość nieprzebrana,
U Tego pomoc nieczekana,
Ten miłosierdziu swemu g'woli
Ze wszech cię grzechów twych wyzwoli.
Jan Kochanowski

Nie zamęczają się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty.
Potrzeba tylko jednego: wznieść ducha i kochać Pana Boga.
(św. Ojciec Pio)

PSALM 12
Salvum me fac, Domine, quoniam defecit
Zachowaj mię, o Sprawco niebieskiego domu!
Prawdy nie masz na ziemi, nie masz ufać komu!
Nie usłyszysz, jedno kłam; usty-ć pochlebiają,
A w chytrym sercu jadu śmiertelnego tają.
Bodaj źle zginął każdy człowiek nieprawdziwy,
Każdy chytry pochlebca i każdy chełpliwy;
Mówią bowiem: "Z ust naszych dobrze się mieć mamy;
Każdy w swej gębie wolen, my pana nie znamy."
A Pan zaś, słysząc ludzi nędznych narzekanie
I płacz nieutulony, i ciężkie wzdychanie:
"Powstanę ja - powiada - na ratunek smutnych
A wyrwę je z niewolej tyranów okrutnych."
Pańskie słowa są czyste i próżne przygany,
Pańskie słowa brant szczery, siedm kroć przelewany.
Panie, Ty nas zachowaj od ludzi zdradliwych;
Złych zewsząd pełno, kiedy władza jest złośliwych.
Jan Kochanowski

Bóg łaskaw dla tych,
których krzyżykami doświadcza.
(św. Rafał Kalinowski)

https://www.youtube.com/watch?v=tfBPFWlE5wc

Nasza pielgrzymka na ziemi to nie ogród,
przez który można przejść śpiewając.
(św. Jan Paweł II)

zdj. J.S.

PSALM 13
Usquequo, Domine, oblivisceris me in finem
Dokąd mię chcesz zapomnieć? Dokąd świętą swoje
Twarz przede mną kryć będziesz? Dokąd duszę moje
Frasunki trapić będą, Ojcze dobrotliwy?
Dokąd mię deptać będzie człowiek zazdrościwy?
Dosyciem znał dotychmiast uszy Twe zamknione,
Dosyciem znał i nazbyt oczy odwrócone;
Chciej na mię kiedy wejźrzeć, chciej uprzejme moje
Prośby, o wieczny Panie, przyjąć w uszy swoje!
Rozświeć moje ciemności swym nieogarnionym
Światłem, abych nie zasnął snem nieprzebudzonym;
Niechaj tej ze mnie nie ma nieprzyjaciel chluby,
Aby miał rzec: "Jam go zstarł i przywiódł do zguby."

Wiecie, że im więcej tutaj doznaliśmy smutku
ze względu na Boga,
tym radośniejsi będziemy tam z Bogiem.
(bł. Henryk Suzo)

Upad mój wielka rozkosz przeciwnikom moim,
Ale ja, Panie, ufam w miłosierdziu Twoim,
Ze mię Ty nie opuścisz, a ja w głośne strony
Będę imię Twe sławił, Boże niezmierzony!

https://www.youtube.com/watch?v=ZcvwYSg38lg

Oto jak srebro przetopiłem cię ogniem
i wypróbowałem cię w piecu utrapienia.
(Iz 48, 10)

Jan Kochanowski

Nasze codzienne przykrości.
Każda z nich ma radość zmartwychwstania.
(kard. George Basil Hume)
https://www.youtube.com/watch?v=fvg37CJvwXE

Bije fala o skałę, lecz skały nie wzrusza;
W przeciwnościach szlachetna hartuje się dusza.
(bp Adam Krasiński, XIX w.)

Wstanie dzień,
kiedy będziemy dziękować Bogu
za zesłane nam krzyże.
(bł. Edward Poppe)

Często bieda i kłopoty prowadzą ludzi do cnoty.
(Ignacy Legatowicz)

https://www.youtube.com/watch?v=kgn7NenPrZ8

Przykrości są jak burzowe chmury:
z daleka wydają się strasznie czarne,
tuż nad głową - są zaledwie szare.
(Jean Paul)

PSALM 36
Dixit iniustus, ut delinquat in semetipso
Żywot niepobożnego za świadka mi stoi,
Że on o Bogu nie wie, ani się Go boi,
Więc jeszcze w swychże złościach sobie pochlebuje,
Za co bożą i ludzką nienawiść zyskuje.
Jego słowa szczera złość, szczery kłam i zdrada,
Nie ma tam nigdy miejsca żadna zdrowa rada.
W nocy myśli, w jakiej dzień strawić wszeteczności,
Cnotę wzgardził umyślnie - przyjacielem złości.
O Panie, dobroć Twoja do nieba przestała,
Prawda obłoków sięga, góry przerównała
Sprawiedliwość, a sądów i Twojej mądrości
Taż jest miara, która jest morskich głębokości.
Z Twych rąk człowiek, z Twych rąk zwierz mają zdrowie swoje;
Nieprzepłacone, Panie, miłosierdzie Twoje;
Jako ptak liche dziatki skrzydły swymi kryje,
Tak człowiek pod zasłoną łaski Twojej żyje.

Jesteśmy jedynie pielgrzymami
na drodze do lepszej ojczyzny
i nie powinniśmy narzekać
na trudy tej podróży.
(św. Arnold Janssen SVD)
https://www.youtube.com/watch?v=FnvwZbANcGo

Hojnością domu Twego będziem nasyceni
I strumieniem rozkoszy Twoich napojeni;
U Ciebie zdrój żywota, Ty nasze ciemności
Rozświecisz, a wnet ujźrzem dzień prawej światłości.
Okryj, Panie, łaską swą tych, którzy Cię znają,
Którzy cnoty w każdej swej sprawie przestrzegają;
Niechaj mię hardy człowiek nie depce nogami,
Niechaj mię niepobożny nie tyka rękami!
Aczci tak długo będą na dobrych przewodzić
I niewinne wszelakim obyczajem szkodzić,
Że przecię czasu swego przypłacą swych złości
A nie ujdą Twej pomsty, Panie, i srogości.
Jan Kochanowski

Ratowałem się w moich utrapieniach ucieczką do ołtarza,
raz jeszcze w religii znajdując deskę ocalenia.
(św. Rafał Kalinowski)

Modlitwa do Maryi
o rozwiązanie trudnych spraw
Maryjo, trwając u boku Syna,
wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach
i w pełnej prostoty postawie zawierzenia
dawałaś nam przykład, jak mamy rozplątywać
ścieżki naszego życia.
Od kiedy zostałaś naszą Matką, zawsze już
przywracasz ład i przepełniasz światłem
naszą więź z Panem.
Z pomocą Twej łaski,
za Twoim pośrednictwem i za Twoim przykładem
wybaw nas od wszelkiego zła, o Pani nasza, abyśmy
byli wolni od wszelkiego zamętu i fałszu, we
wszystkim Go odkrywali,
ku Niemu kierowali nasze serca
i Jemu mogli służyć w naszych braciach.
Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=ql8Ygl9Uwek

Boleść łączy serca silniejszymi węzłami niż radość.
(ks. Stanisław Jarzyna)
https://www.youtube.com/watch?v=9QNS5WXiJKE

zdj. KJ; dobór cytatu: tsw
myśli OPADanie
| 26 października 2019
Opadły mi/ci skrzydła
no i przy tym pióra
a i myśli mi/ci zbrzydły
gdy opadły mnie/ciebie ponuro
a co gorsze i co więcej
opadły mi/ci też ręce
I co ty teraz zrobisz
I co ja teraz zrobię
z tym OPADEM w sobie
Może podłożyć sobie pod głowę
przynajmniej owe obie ręce
ażeby myśli nam samym złowrogie
nie opadały nam głowy w udręce
no i
podeprzeć się może myślą ratunkową
o złapaniu myśli tuż nad grobem
choćby stojąc nad nim jedną nogą
może ten OPAD zatrzymać się uda
Anioł Stróż może użyczy mi/ci pióra
uwierzyć nam wreszcie może w cuda
urosną ci/mi znowu skrzydła UWIERZ!!!
Grażyna Sygowsla

Z każdym dniem wzrastamy w miłości Jezusa.
Jednoczymy się z Nim nieustannie przez cierpienie i ofiarę.
(św. Elżbieta Catez)

https://www.youtube.com/watch?v=tY3gg6OGoK8

PSALM 35
Judica, Domine, nocentes me
Obrońca wieczny ludzi utrapionych,
Do ciebie w swoich krzywdach niezliczonych
Ja się uciekam.
Zastaw' się o mię, daj odpór gwałtowi,
Porwi broń i tarcz, pomóż człowiekowi
Uciśnionemu!
Zastąp', dobywszy ostrej szable swojej, .
Mym prześladowcom; rzeczże duszy mojej:
"Jam zdrowie twoje."
Niechaj wstyd najdą, którzy mię szukają,
Niechaj sromotnie nazad uciekają,
Co mi źle myślą.
Jako gwałtowny wicher niezgoniony
Proch po powietrzu niesie, tak i ony
Anioł niech pędzi!
Niech ślizawice i ćmy niespędzone
Ich drogi będą, a ony strwożone
Anioł niech żenie!
Bo na mię sidła bez winy stawiają,
Bez winy doły zdradliwe kopają
Zdrowie me łowiąc.
Bodajże się w swych sieciach połowili,
Bodaj się w tychże dołach potopili,
Które kopali!
A ja (da Pan Bóg!) pozbywszy trudności
Dnia wesołego użyję, a kości
Wszytki me rzeką:
"Panie, kto Tobie rówien? Ty ubogich
Trapić możniejszym nie dasz; Ty z rąk srogich
Nędzne wyrywasz."
Niestety na złe ludzi niewstydliwe l
Wiodą to na mię, o czym me poczciwe
Serce nie myśli.
Uprzejmość moje złością mi oddali,
Miasto ratunku samiż zasiadali
Na gardło moje.
A jam w ich zły czas w parcie (mój Bóg to wie)
Chodził i poszcząc Pana za ich zdrowie
Prosił ustawnie.
Tak przyjaciela przyjaciel żałuje,
Tak brata płacze brat, tak lamentuje
Syn po swej matce.
A oni się w mej pladze weselili
I schadzki o mnie tajemne czynili,
Chasza nikczemna:

Głodni pochlebcę czci mi uwłaczali,
Mną sobie gęby dworni wymywali
Darmojadowie.
O Panie, kiedyż wejźrzysz? Pozbaw' mię tych
Pośmiewców kiedy a broń od przeklętych
Lwów dusze mojej,
Abych Twą dobroć przy wielkim wyznawał
Ludzi zebraniu i Tobie oddawał
Chwałę powinna.
Niechaj radości żadnej nie używa
Zły człowiek ani sobą pochutnywa
Patrząc na mój żal.
Cokolwiek mówią, wszystko uszczypliwie,
A w sercu myślą, jakoby zdradliwie
Podyć dobrego.
Gęby do uszu na mię rozdziewili
Mówiąc: "Owasmy przecie nacieszyli
Chciwe swe oczy."
Widzisz, o Panie, jawną krzywdę moje,
Nie racz jej milczeć; okaż bytność swoje
Przy mnie, swym słudze!
Wstań a rozciągni swój sąd sprawiedliwy,
A uznaj, kto z nas praw jest, a kto krzywy,
Mój wieczny Boże!
Osądź mię według swej sprawiedliwości,
A nie daj, Panie, przeklętej zazdrości
Pociechy ze mnie!
Niechaj nie mówią: "Lubuj, duszo, teraz,
Oto nam w ręce wpadł, czegośmy nieraz
Sobie życzyli."
Bodajże jawnej nie uszli sromoty,
Którym nieszczęście i moje kłopoty
Dobrą myśl czynią!
Bodaj zelżywość i wieczną odnieśli
Hańbę na sobie, którzy się podnieśli
Hardzie przeciw mnie!
A ludzie, którzy cnocie mej życzyli
Będą się jeszcze (da Bóg!) weselili
I rzeką potym:
"Chwała bądź wieczna Bogu nawysszemu,
Który dopomóc raczył słudze swemu
W trudnościach jego."
Język mój także będzie szerzył, Panie,
Twą sprawiedliwość ani poprzestanie
Twej chwały wiecznie.
Jan Kochanowski

zdj. pw

Na boleści ziemskie najlepszym lekarstwem jest
myśl o rozkoszach niebieskich.
(Jean P. Richter)
https://www.youtube.com/watch?v=M-iTIRgUbM0

Cóż bowiem są smutki, jeśli nie myszy,
które gryzą ziarna wesołości złożone w naszych sercach?
Henryk Sienkiewicz

zdj. KJ
pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

O, gdyby dusza cierpiąca wiedziała, jak bardzo miłuje ją Bóg,
to skonałaby z radości i nadmiaru szczęścia.
(św. Faustyna Kowalska)
https://www.youtube.com/watch?v=AbmN2SoiByg

Cierpienie jest najlepszą modlitwą.
(św. Elżbieta Catez)

Po kolcach cierpienia
nastaje czas kwietnego wytchnienia.
(pw)

zdj. bb
https://www.youtube.com/watch?v=Zjd7IWLtfGo

zdj. i dobór cytatu: tsw

To, co my nazywamy przypadkiem,
jest być może Bożą logiką.
(George Bernanos)

zdj. Artur Nitecki (Jordania, grudzień 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=Uy_5Co8L5pk

zdj. Artur Nitecki (Jordania, grudzień 2021)

Co nie boli, to nie życie;
co nie przemija, to nie szczęście.
(Ivo Andrić)

Mieć trudne życie - to wielki przywilej.
(Indira Shrimati Gandhi)

zdj. Artur Nitecki (Jordania, grudzień 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=VcUtCn_ZhAY

zdj. Artur Nitecki (Jordania, grudzień 2021)

Gdzież wyraźniej niż w przeciwnościach
sprawdza się cnota.
(bł. Henryk Suzo)

Sursum CORDA zza grobu
Zza grobu sursum corda
powiedział On do mnie
i do milionów prawdopodobnie
nadal mówi do nas głosem wiekopomnym
nasz Jan Paweł duchem świętym napełniony

Bo my jak trwoga to do Boga
a już zwłaszcza wtedy ludu podły
gdy sam bożek dogoni cię wojny

wtedy z wież kościołów głośne dzwony
nie brzmią wrogo nawet ateuszom

nawet oni wtedy otwierają dusze
Boga w Trójcy Jedynego chcą słuchać ich uszy
Na Boga na Boga czy tak z nami być zawsze już musi
że do dobrego aż samo zło nas musi przymuszać
a nie że sursum corda słyszymy w naszych duszach
na okrągło i bez dusznych tak zwanych przymuszeń
serca w górę unośmy a niechby i górnolotnie
z patosem czy bez patosu bądźmy dusza w duszę
strachy na lachy wyrzućmy czy zakopmy
sursum corda krzyczmy by ducha umocnić
Z BOGURODZICĄ jeśli na ustach z pieśnią

w pole ruszać nam przyjdzie choćby zaraz
my nie naród straceńców co rozum prześnił
my Boga bastion tysiącletni boży my zaścianek
kto żyw ten w Ciebie wierzy Boże a nasz Panie

[Grażyna Sygowska, 10 kwietnia 2015]

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw
https://www.youtube.com/watch?v=qjNwddPa_v0

Jeden woli drogę uregulowaną,
a inni... tor z przeszkodami.
(tsw)

zdj. tsw

mem: tsw
https://www.youtube.com/watch?v=W5ohnAjXsds

mem: tsw

https://www.youtube.com/watch?v=FVdxFkqdykg

https://www.youtube.com/watch?v=3y6Qv4l0R00
https://www.youtube.com/watch?v=UKPxkmJtiTI
https://www.youtube.com/watch?v=wat9EQyN-2k
https://www.youtube.com/watch?v=8K3_F6-3GQQ
https://www.youtube.com/watch?v=kddiff4i3Ow
https://www.youtube.com/watch?v=1RN82UEfpn0
https://www.youtube.com/watch?v=vo5yTOZPC0o

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