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RADOŚĆ O PORANKU 

 
Jak dobrze wstać 

Skoro świt 
Jutrzenki blask 

Duszkiem pić 
 

 
 

Nim w górze tam 
Skowronek zacznie tryl 

Jak dobrze wcześnie 
wstać 

Dla tych chwil 
 

 
Gdy nie ma wad 

Wspaniały piękny świat 
Jak dobrze wcześnie 

wstać 
Wiosną lat 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4yB7M5u3urA  

https://www.youtube.com/watch?v=4yB7M5u3urA


 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Radość łączy bezpośrednio duszę że światłością Pana.  

(św. Jan XXIII) 

Ludziom bardziej radości trzeba niż białego chleba. 

(sł. B. kard. August Hlond) 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Jedną tylko znajduję radość, a jest nią cierpieć dla Jezusa...  

Ale ta radość, choć nie odczuwalna, jest ponad wszelką radość! 

(św. Teresa z Lisieux) 

Radość: 

lukier na gorzką rzeczywistość i słone prawdy. 

(Teofil Janicki) 

 

PSALM 126 

 

In convertendo Dominus captivitatem Sion 

 

Gdy z okrutnej Babilony 

Pański lud był wyzwolony, 

Człowiekowi tak się zdało, 

Jakoby mu śnić się miało. 

 

Tam dopiero narzekanie, 

Tam płacz usiał i wzdychanie, 

A radości nastąpiły 

Na to miejsce i śmiech miły. 

 

Tam poganin zazdrościwy 

"Znak - powiada - niewątpliwy 

Okazał Bóg światu wszemu, 

Że jest łaskaw ludu temu." 

 

Łaskaw jest Pan ludu swemu, 

Okazał to światu wszemu, 

Z oków ciężkich nas wybawił 

I na swobodzie postawił. 

 

I ci, Panie, co zostali, 

Daj, aby tam nie mieszkali, 

Ale szli tak spiesznym biegiem, 

Jako strumień pełnym brzegiem. 

 

Kto siał w płaczu, żnie w radości; 

Nasza siew' była w gorzkości; 

Oto zdarzył Pan, że i my 

Z weselem snopy nosimy. 

 

Jan Kochanowski 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Służcie Panu z radością,  

gdyż św. Franciszek chciał, 

byście byli radosnymi sługami ludzkości, 

 zdolnymi zapalić wszędzie lampę ufności,  

miłości, radości i optymizmu. 

(św. Jan Paweł II) 

Bądźcie zawsze radosnego usposobienia. 

(1 Tes 5, 16) 

 

PSALM 122 

 

Laetatus sum in hic, quae dicta sunt mihi 

  

Rad to słyszę, że dom Pański nawiedzić mamy 

I ujźrzem, o Jeruzalem, twe piękne bramy; 

Jeruzalem, wzór miast zacnych, ozdoba świata, 

Zgodą mieszczan swych spojona na waieczne lata. 

  

Tam ku służbie Pańskiej, jako zakon skazuje, 

Naród żydowski ze wszytkich krain wstępuje; 

Tam prawo, tam jest zasadzon pałac sądowy, 

Tam stolica i on zacny tron Dawidowy. 

  

Niechże w tobie, piękne miasto, pokój przebywa, 

Którego niech twój przyjaciel z tobą używa; 

Pokój w twardych basztach twoich niechaj się mnoży, 

A obfitość swe w pałacach gniazdo założy. 

  

Prze bracią ze wszech namilszą, prze krewne moje 

Wiecznie się ja starać muszę o dobre twoje: 

Prze dom Pański świętobliwy, na twe pożytki 

Gotówem zdrowie swe ważyć i siły wszytki. 

 

Jan Kochanowski 

 



 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6ftcM9caQo8 

 

 
 

 

 

 

Bóg chce, abym była radosna. 

(św. Elżbieta Catez) 

Człowiekowi radosnemu pomaga niebo. 

(św. Jan Bosko) 

 

PSALM 123 

Ad Te levavi oculos meos 

  

Boże, który mieszkasz nad wszytkimi nieby 

Prózen i trosk ludzkich, i wszelkiej potrzeby, 

Do Ciebie ja wznoszę smętne oczy swoje, 

O Panie, nadziejo i zbawienie moje. 

  

Jako w niedostatku na pańską pogląda 

Głodny sługa rękę i łaski pożąda, 

Jako niewolnica, której głód dojmuje, 

Coraz panie j swojej ręki upatruje: 

  

Takżeć oczy nasze obciężone łzami 

Na Pana patrzą j ą - owa się nad nami 

Smiłować jako Pan miłosierny raczy, 

A występków naszych łaskawie przebaczy. 

  

Użal się nas, użal, nieśmiertelny Boże, 

Abowiem już ledwe cierpieć więcej może 

Nasze człowieczeństwo pośmiechów i wzgardy, 

Tak nas ten lud trapi, swoim szczęściem hardy. 

 

Jan Kochanowski 

 

https://youtu.be/6ftcM9caQo8


 
 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qBxm6bhzAhI 

 

 
 

 

 

 

 

Dwa pragnienia chęć mają nieziszczoną sprzeczną, 

Boleść chce być chwilową, radość chce być wieczną. 

(Władysław Bełza) 

Nasza radość to nasze skrzydła, 

nasze cierpienia to ostrogi. 

(Johann Paul Richter) 

https://www.youtube.com/watch?v=qBxm6bhzAhI


 
 

 

 

 

https://youtu.be/a0hFZPvanMs  

 

 
 

 

 

 

 

 

Radość jest jedną z charakterystyk świętości. 

(o. Friedrich Faber) 

Ciesz się, wszelkie stworzenie, ponieważ ty jesteś bliższe Bogu w Jego 

nieskończonym miłosierdziu niżeli niemowlę w sercu matki. 

(św. Faustyna Kowalska) 

https://youtu.be/a0hFZPvanMs


 
 

 

 

 

https://youtu.be/aVm61yNJFCA  

 

 
 

 

 

 

 

 

Pokora przyciąga łaskę Bożą,  wiara ją otrzymuje, bojaźń zachowuje. 

(św. Bernard z Clairvaux) 

Bóg daje radość, 

ona się należy Bogu jako hołd dla Jego Stworzenia i Odkupienia. 

(ks. Tadeusz Ryłko) 

https://youtu.be/aVm61yNJFCA
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...świadomość bycia dzieckiem Bożym 

to prawdziwa ludzka radość  

i ostatecznie - jedyna. 

(François Varillon SJ) 

...papież mówi wam:  

nieście, pokazujcie radość i nadzieję,  

promieniujcie radością i nadzieją. 

(św. Jan Paweł II) 

 

PSALM 124 

Nisi quia Dominus erat in nobis 

  

By był Pan nie tak łaskaw na nasze zdrowie, 

Niechaj cne izraelskie potomstwo powie; 

By była nie ta ku nam życzliwość Pańska, 

Gdy na nas wszytka siła przyszła pogańska: 

  

Już by nas (tak się byli wściekli uparli), 

Już by nas prawie byli żywo pożarli; 

Już by nas powódź straszna, już by nas była 

Nawałność niesłychanych wód zatopiła. 

  

Panu Bogu niechaj cześć będzie na wieki, 

Ze nas raczył z ich srogiej wyrwać paszczeki. 

Wywikłaliśmy się z ich sieci zdradliwych 

Jako więc lichy ptaszek z ręku myśliwych. 

  

Niechaj że nam na potym strach nie panuje, 

Ponieważ tak wielmożny Pan o nas czuje, 

Pan, który swoją ręką niebo zbudował 

I ziemski wszytkorodny krąg ugruntował. 

 

Jan Kochanowski 

 

 

PSALM 120 

Ad Dominum, cum tribularer, clamavi 

  

W każdym ucisku swoim wołałem do Pana, 

A moja prośba zawżdy była wysłuchana; 

I dziś Cię tymże sercem proszę, Pana swego: 

Obroń mię od potwarzy języka zdradnego! 

 

Co swym kłamstwem pozyszczesz, języku wszeteczny? 

Jeno ludzką nienawiść a gniew boży wieczny. 

Twoje słowa są strzały jadem napojone 

Śmiertelnym, Twoje słowa węgle rozpalone. 

 

Między zbójcy - niestetyż - jest mieszkanie moje, 

Między ludem nieludzkim trawię lata swoje; 

Mnie mił pokój, a oni w zwadzie się kochają, 

A gdy zgodę wspomionę, mieczów pomykają. 

 

Jan Kochanowski 

 



 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/aihWt9KAq4A  

 

 
zdj. Eva z Pragi 

 

 

 

 

Radość jest ozonem 

dla naszej fizycznej i psychicznej istoty. 

(Wilhelm Kepler) 

Zachód słońca to radosne przesłanie od  Snu Wiecznego. 

(Teofil Janicki) 

https://youtu.be/aihWt9KAq4A


    
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/91ucurJ4yAw  

 

 
 

 

 

 

Prawdziwą i odwieczną radość, tę jedyną,  

której ciągle szukamy,  

znajdziemy tylko w Bogu. 
(św. Bonawentura) 

Starość to radość,  

jeśli tylko masz w sobie radość dziecka.  

(Teofil Janicki) 

I znowu jest Bogu za tyle dziękować: choćby za te słowa, 

za ten kolejny słoneczny poranek, 

za pierwszy kwiat hoi, co się w zapach stroi, 

i za oczy żony - majem roześmiane. 

(Teofil Janicki) 

 

https://youtu.be/91ucurJ4yAw


 
zdj. i dobór cytatu: tsw 

 

https://youtu.be/C9nyBb7fKWg  

 

 
wiersz anonimowy z internetu (styczeń 2022); zdj. pw 

 

Jak dobrze, że wszystko drożeje! 

Przynajmniej za dużo się nie je, 

Przynajmniej nareszcie się chudnie – 

Jest cudnie! 

 

Jak dobrze, że rośnie inflacja! 

Złodziei przestałem się bać ja, 

Nikt kupy papieru nie skradnie – 

Jest ładnie! 

 

Jak dobrze, że płace obcięte, 

Nie musi się być konsumentem, 

I jeszcze się wiele obetnie – 

Jest świetnie! 

 

Jak dobrze, że działa Pegasus 

I władza nas widzi od razu 

Od kibla po strych i sypialnię – 

Jest fajnie! 

 

Jak dobrze, że znów wraca w łaskach 

Teoria, że Ziemia jest płaska, 

Kopernik to fejk i dziadostwo – 

Jest bosko! 

 

Jak dobrze, że czas w sferach wielu 

Powraca dziś do Peerelu 

I chłopsko tak, i robotniczo - 

Jest byczo !!!!!!!!!!! 

https://youtu.be/C9nyBb7fKWg


 
zdj. w kolażach: tsw oraz pw 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Pan Bóg chce naszego szczęścia. 

(św. Jan Maria Vianney) 

Ileż radości we wschodzie słońca, 

ileż radości w porannych ptaków świergotach, 

ileż radości w nektarze bzyga czy pszczoły… 

I nie doceni tego człowiek… nawet ubogi i goły? 

(pw) 
 



 

 

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