1. Na zachód dzień się chyli
słońce nisko już.
O Tobie Jezu myślę
na Twe dziecko spójrz.
I wiem przyjdzie dzień szczęśliwy,
Ty przygarniesz mnie 2x
2. Cierpienia i radości to jest ludzi pieśń
Ja wszędzie Twej miłości
pragnę słyszeć wieść
I wiem…
3. Przenika wiara w ciemność,
niby światło gwiazd
O Jezu, Ty bądź ze mną
niech nic nie dzieli nas
I wiem…
4. O Jezu, Ty w ramiona
ziemię swoją weź,
Już śpi uspokojona
noc swą nuci pieśń.
I wiem…

zdj. pw

Chrystus jest światłością,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
(J 1, 9)

W poranne dnia otwarcie,
Gdy Bóg zorzą budzi,
Prośmy Go o wsparcie
I miłość do ludzi.
(Teofil Janicki)

Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki: Bądź pochwalon, Boże wielki!
Franciszek Karpiński
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zdj. i dobór cytatu: tsw
PSALM 141
Domine, clamavi ad Te, exaudi me
Ciebie, Ojcze, wzywam, łaskawy, Ty moje
Racz uprzejme prośby przyjąć w uszy swoje;
Prośba za kadzidło, rąk złożenie, Panie,
Niech Ci za wieczorną dziś obiednią zstanie.
Chciejże naprzód język mój zapieczętować,
A pod strażą, Panie, usta moje chować;
Chciejże także umysł obracać ku cnocie,
Aby się nie chylił namniej ku sromocie.
Niech się ja o żadną praktykę nie kuszę,
Która by na potem szpecić miała duszę;
Nie chcę u wszetecznych ludzi szukać rady
Ani na ich długie pozwolę biesiady.
Wolę, że mię człowiek uderzy cnotliwy,
Niż mię ma balsamem natrzeć niewstydllwy.
Nie chcę ich, i owszem, proszę zawżdy Pana,
Aby złość ich była widomie karana.
Sędziowie niewierni, zdrajcę przełożeni,
Bodaj z ostrej skały na szyję zrzuceni
Świata dokonali, a tam więc wspomnieli,
Jako zdrowe słowa ode mnie słyszeli.
Jako łomną ziemię pługiem rozsypują,
Tak się we mnie kości moje rozstępu j ą
Strachem srogiej śmierci; Boże, mój obrońca,
W Tobie samym ufam, nie gub' mię do końca!
Strzeż mię od fortelów ludzi nieżyczliwych,
Abych się nie pobił w ich sieciach zdradliwych;
Daj, abych ja minął ich sidła, a one
W ichże własnych siatkach widział uplecione.
Jan Kochanowski
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Piękno to język, którym przemawia Bóg.
ks. prof. Antoni Regulski

Od wschodu słońca aż po jego zachód
niechaj imię Pańskie będzie uwielbione!
Ps. 113, 3

https://www.youtube.com/watch?v=LTh6kcGrMRE

zdjęcia i dobór cytatu: pw

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie,
I szukam Go koło siebie.
Franciszek Karpiński
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zdj. i dobór cytatu: KJ

zdjęcia: tsw
https://www.youtube.com/watch?v=-PGIC9__EdM

zdj. i dobór cytatu (Jutrznia): tsw

„Wy jesteście światłem świata”. Uczeń Jezusa staje się światłem w świecie, gdy najpierw sam
czerpie ze źródła światła. Nie ma dwóch źródeł światła – z jednej strony Jezus, a z drugiej
uczniowie. Jest tylko jedno Światło Świata i prawdziwe źródło światła, Jezus. Ale Jezus chce
„świecić przez swoich uczniów”, którzy kontynuują Jego dzieło w historii. Stąd naszym
zadaniem jest stawać się tak czystymi, przejrzystymi, by Jezus mógł „przez nas świecić”.
Stanisław Biel SJ
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Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII

