Wolność ludzka ma o tyle sens, o ile służy realizacji dobra,
w przeciwnym razie staje się swawolą i warcholstwem.
(ks. Henryk Łuczak)

Całym sobą płacisz za wolność.
(św. Jan Paweł II)

Od naszej własnej woli zależy obrać ścieżkę wiary, nadziei i miłości Bożej.
(św. Rafał Kalinowski)

I cóż ci po wolności, skoro uwięziłeś ją w pudle telewizora?
(Teofil Janicki)

Jesteśmy wolni w takiej mierze, w jakiej służymy Bogu.
(św. Augustyn)

Wolność - to oddech życia.
(Alfred Delp SJ)

Odzyskujemy swą wolność,
kiedy osiągamy swą najprawdziwszą naturę.
(Rabindranath Tagore)

Tylko człowiek rozumny umie wolności dobrze używać,
głupiec używa jej na swoją zgubę.
(Johann Holl)

zdj. pw

Wolność jest dana człowiekowi od Boga
jako miara jego godności.
(św. Jan Paweł II)

Wolny duch nie da się przykuć łańcuchem
do bożka gier komputerowych.
(Teofil Janicki)

W życiu bardziej kieruj się wolą niż wyobraźnią.
(św. Elżbieta Catez)

Wolności! Ty najpierwsza z własności człowieka,
Bez której inne milkną i szczęście ucieka.
(Adam Jerzy Czartoryski)

Lecz wolną wolę musiałeś zostawić;
Ty bez nas samych nie możesz nas zbawić.
(Zygmunt Krasiński)

Jestem wolny, to znaczy, że mogę wybierać dobro.
(Andrzej Madej OMl)

Wolnym jest,
kto ma sumienie wolne od grzechu i zbrodni.
(św. Hieronim)

Każdy człowiek jest wolny i co dzień,
nawet w każdej godzinie, stoi przed podjęciem decyzji.
(św. Edyta Stein)

Gdzie jest Duch Pański - tam wolność.
(św. Paweł, 2 Kor 3 17)

Prawdziwa wolność polega na unikaniu grzechu.
(św. Augustyn)

PSALM 94
Deus, ultionum Domine
Boże, któremu pomsta należy sprawnie,
Okaż wszytkiemu światu władzą swą jawnie
Ockni się, sędzia wiecznej sprawiedliwości,
A ludziom hardym zapłać ich wszeteczności!
Długoż, o wieczny Boże, ludzie zuchwali
Na szczęście tak bezpiecznie będą kazali?
Długoż się swym łotrostwem będą chlubili,
Którzy wstyd i cnotę swą na szrót puścili?
Twój lud trapią, dziedzictwo Twoje plądrują,
Gościa, wdowę, siroty nędzne mordują
I mówią: "Nie widzi Bóg; płonę nadzieje,
By miał rozumieć, co się na świecie dzieje."
Uważcie to, szaleni, u siebie tedy,
A wy rozum, o głupcy, miejcie wżdam kiedyl
Kto umiał ucho stworzyć i oko, temu
Jako być głuchym albo ślepym samemu?

Gdzie jest Duch Pański - tam wolność.
(2 Kor 3, 17)

Kto świat karze za jego wszeteczne sprawy,
Waszym złościam jako być może łaskawy?
Kto ludziom rozum daje, tenże człowieczy
Rozmyśl i skryte rady zna, że nie g'rzeczy.
Szczęśliwy, którego Ty uczniem swym liczysz,
Boże wieczny, i w swoim Zakonie ćwiczysz.
Taki w powszechną trwogę pokój uczuje,
Zaczem niepobożnemu dół się gotuje.
Abowiem swoich wiernych Pan nie opuści
Ani dziedzictwa swego szarpać dopuści;
Jeszczeć i sprawiedliwość będzie płaciła,
I najdzie się na świecie cnotliwych siła.
Kto na mię tak jest łaskaw i na me zdrowie,
Że się przeciwko grzesznym przy mnie opowie?
By mnie był Pan nie dodał sam swej pomocy,
Dawno bych już był w wiecznej pogrężon nocy.
By się namniej pode mną noga zachwiała,
Twoja mię łaska, Panie, wnet zadzierżała;
Jako mię barzo troski moje suszyły,
Tak mię wdzięczne pociechy Twoje chłodziły.
Spólnego nic przewrotni z Tobą nie mają,
Którzy prawem tyraństwo swe nakrywają;
Którzy przeciw cnotliwym praktyki kują
A niewinne nad prawo jawne skazują.

Wolą człowieka kieruje rozum,
który, jeżeli błądzi,
wprowadza w błąd także i wolę.
(bł. Jerzy Matulewicz)

Panie, Tyś moja skała, Tyś mój obrońca;
Ty mnie strzec, jakoś począł, będziesz do końca
I oddasz niepobożnym ich nieprawości
A okrutni będą Twej syci srogości.
Jan Kochanowski

O wolo nasza, łachmanie cuchnący,
ty nie odziewasz duszy, lecz wręcz przeciwnie, ty ją ogołacasz!
(św. Katarzyna że Sieny)

Ten zasługuje na wolność, kto ceni wolność innych;
zasługuje na kajdany, kto je dla innych kuje.
(Stanisław Staszic)

PSALM 96
Cantate Domino canticum novum
Zacznicie nową możnemu
Pieśń monarsze niebieskiemu;
Śpiewaj Mu z mieszkańcy swemi,
Wielka, niezmierzona ziemi!
Śpiewajcie Mu, wynoście Go,
Chwalcie święte imię Jego!
Niechaj łaska Jego słynie
Tak, jako dzień po dniu płynie.
Niechaj brzmi w uszu pogańskich
Sława chwalebnych spraw Pańskich;
Gdziekolwiek ludzie mieszkają,
Niech cudów Jego słuchają!
Pan to bowiem władze wielkiej,
Pan to chwały wysszy wszelkiej;
Pan nad wszytki insze bogi,
Pełen grozy, pełen trwogi.
Wszytko to błąd, nie bogowie,
Co pogaństwo bogi zowie;
Ale Pan niebo z gwiazdami
Własnymi stworzył rękami.

Powiedz swojemu ciału:
Wolę mieć w tobie niewolnika,
niż być twoim niewolnikiem.
(św. Josemaria Escrivá)

Powaga przed Nim oblicznie
I cześć stoi ustawicznie;
Dom Jego świeci zacnością,
Ozdobiony wielmożnością.
Przyznajcie, o ziemskie kraje,
Przyznajcie, wszytki rodzaje,
Władzą i możność wiecznemu
Jednowłajcy niebieskiemu.
Przyznajcie chwałę królowi,
Jaka ma być imieniowi
Wedla powinności dana
Wielkiego, możnego Pana.
Dary znamienite nieście
A do bran się Jego spieście;
Bijcie czołem przed swym Panem
W domu Jego zawołanem.
Niechaj strachem Pańskiej grozy
Wszytka sobą ziemia trwoży;
Niech wszytek świat ten głos czuje:
Pan na królestwo wstępuje.
A On z ziemie strachy złoży,
Że sobą więcej nie trwoży;
Sprawiedliwość światu wróci,
A krzywdę i gwałt okróci.

Wolność jest kluczem do świata.
(ks. Józef Tischner)

zdj. Dagmara Joy

Śmiej się, niebo, tańcuj, ziemi,
Zagrzmi, morze, wały swemi!
Skaczcie, pola, pląszcie, lasy:
Blisko są żądane czasy.
Idzie, idzie Bóg prawdziwy,
Idzie sędzia sprawiedliwy;
Ten świat prawnie będzie sądził
A lud wedle prawdy rządził.
Jan Kochanowski

Człowiek, który we własnej duszy czuje rytmiczne bicie
życia duchowego całego świata, jest wolnym.
(Rabindranath Tagore)

Wolność osiąga się dopiero wtedy, kiedy przed
człowiekiem otwiera się przestrzeń wolności.
(kard. Józef Ratzinger)

Godzina narodzenia się ludzkiej wolności
jest godziną spotkania z Bogiem.
(Alfred Delp SJ)

Nie tylko czyn,
także cierpienie jest drogą do wolności.
(Dietrich Bonhoeffer)

Nie wystarczy wolna wola,
by mieć dobrą wolę.
(Antoni Regulski)

zdj. pw

Waszą chwałą jest wolność.
Tak, ale wolność dzieci Boga.
(św. Jan XXIII)

Z wolności można uczynić dobry lub zły użytek.
Dobre użycie wolności prowadzi zawsze
do większej miłości Boga i ludzi.
(bł. Stefan Wyszyński)
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki
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