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Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, 

Twoja jest sława, chwała i cześć… 
Pochwalony bądź, Panie mój,  

przez siostrę naszą matkę ziemię, 
która nas żywi i chowa, 

wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami… 
 

https://www.swietostworzenia.pl/modlitwa-z-refa/13-piesn-sloneczna-sw-franciszka  

https://www.swietostworzenia.pl/modlitwa-z-refa/13-piesn-sloneczna-sw-franciszka


 

 

Życie zakonne jest przede wszystkim dla uświęcenia. 

Ale bądźmy wesołymi świętymi.  

(bł. Jakub Alberione) 

Macierzyństwo zakonnicy spełnia się w posłudze dla dzieci Bożych. 

(Teofil Janicki) 

 



Powołanie zakonne, ujęte w swej całości, 

jest doskonałym naśladowaniem Pana Jezusa. 

(sł. B. Anzelm Gądek OCD) 

Życie zakonne teologowie nazywają męczeństwem. 

(św. Teresa z Lisieux) 

 
PSALM 77 

 

Voce mea ad Dominum clamavi 

  

Pana ja wzywać będę, dokądem żywy, 

A On w uszy swe przyjmie mój głos płaczliwy. 

Do Tegom się ja uciekł czasu trudności, 

Do Tegom ręce ściągał w nocne ciemności. 

  

Dusza na ten czas ani cieszyć się dała, 

Ale do Pana tylko z płaczem wzdychała; 

Woławszy, narzekawszy głosu nie zstaje; 

Sen, troski widząc, indziej skrzydła podaje. 

  

Przychodziły mi na myśl dawniejsze lata, 

Co dla swych za pierwszego Pan czynił świata; 

Wspominałem swe wdzięczne pieśni, któremi 

Litość Pańska nade mną znaczna ma ziemi. 

  

I myśliłem w sercu swym: "Takżem na wieki 

Już wypadł ja nieszczęsny z Pańskiej opieki? 

Ani się już da przywieść, aby smutnemu 

Łaskę jeszcze okazał słudze swojemu? 

  

Czyli już miłosierdzie Jego ustało, 

Czy się wiekuistego słowa przebrało? 

Czy zgoła Pan zapomniał, co to żałować, 

Ani łaski w gniewie swym chce okazować?" 

  

Co mówię? Ręka Pańska niesie odmiany, 

Ja przedsię, jakomkolwiek jest sfrasowany, 

Nie zapomnię wyznawać Twojej mądrości, 

Twoich czynów ozdobnych, Twej wielmożności. 

  

Wspomionę Twoje sprawy niewysłowione, 

Sprawy dawne, rozumem nieogarnione; 

Będę rozważał Twoje postępki święte, 

Będę powiadał sądy Twe niepojęte. 

  

Świętobliwe Twe drogi, wszechmocny Boże! 

Tobie świat nic równego podać nie może; 

Okazałeś swą możność i dziwne siły, 

Kiedyś z Egiptu wywiódł swój naród miły. 

  

Widziały Cię, o Boże, wody, widziały 

I lękły się, a morskie przepaści drżały. 

Chmury z hukiem linęły deszcz niesłychany, 

Linęły grad gwałtowny z wichrem zmieszany. 

  

Twoje ogniste strzały, Twe straszne gromy 

Latały a niebieskie trzaskały domy. 

Roiły się po niebie w krąg łyskawice, 

A strach zejmował wszystki ziemskie granice. 

  

Na morzu szcieżki Twoje, na wodach drogi, 

Ale nie poszlakowa! żaden Twej nogi; 

Przewiodłeś jako stado za Mojżeszowym 

I za powodem lud swój Aaronowym. 

 

Jan Kochanowski 

 



Tak jak Chrystus wyrzekł się ludzkiej woli,  

poddając się woli Ojca, 

tak i zakonnik oddaje swą wolę Bogu i ludziom,  

którzy są jego szafarzami. 

(św. Tomasz z Akwinu) 

Zakonnicy i zakonnice ukazują 

 świętość całego Ciała Chrystusowego 

i dają świadectwo nowemu i wiecznemu życiu,  

zyskanemu przez Odkupienie Chrystusa. 

(św. Jan Paweł II) 

 
PSALM 78 

Attendite, popule meus, legem meam 

  

Słuchaj, wierny mój zborze, otwórz uszy swoje 

A do serca poważne przypuść słowa moje! 

Dziwne gadki wam powiem, dziwne przypowieści, 

Lecz jako dziwne, tak też i prawdziwe wieści, 

Czegośmy się od ojców naszych nasłuchali, 

Kiedy siłę i cuda Pańskie wyznawali. 

Wola Jego tak była: to prawo wszytkiemu 

Potomstwu jest podane Izraelowemu, 

Aby ojcowie synom wiecznie winni byli 

Dzieje Pańskie przekładać, a ci się uczyli 

Pana w potrzebach szukać, sprawy pamiętali 

I Jego świętobliwych ustaw przestrzegali. 

Aby nie byli ojcom podobni, spornemu 

Narodowi i łaski Pańskiej niewdzięcznemu, 

Którzy niedobrze się w swej czuli powinności 

Ani postępowali z Bogiem w uprzejmości. 

Synowie Efrajmowi, męże doświadczeni 

I łukiem nieomylnym władać nauczeni, 

W potrzebie tył podali; czemu? Bo wzgardzili 

Przymierzem Pańskim ani praw posłuszni byli. 

Dobrodziejstwa i cudów Jego zapomnieli, 

Które ich starszy w polach egipckich widzieli: 

Morze na poły przedarł, one przeprowadził, 

Wodę i stąd, i zowąd jako wał usadził; 

Przydał im wodze: na dniu obłok znakomity, 

A w nocy nieprzejźrzanej ogień niepokryty. 

Twardą skałę przeraził, a oto z kamienia 

Zdrój przeźrzoczysty wypadł nowego strumienia; 

A ci tam więc pragnienie wodą ugasili, 

Ale Pana przeciwko sobie zapalili 

Kusząc go w sercach swoich, a niehamownemu 

Pożądając pokarmu brzuchowi swojemu. 

"To już - powiada - laską uderzył, a z skały 

Zdrój wystrzelił i bystre strumienie wezbrały: 

Będzie li też chleba mógł także nagotować 

I głodne ludzi swoje mięsem opatrować?" 

To Pan słysząc wielkim jest gniewem poruszony, 

Wielki na niewdzięczny lud ogień zapalony 

Przeto, że wszechmocności Jego nie dufali 

Ani w Nim swej nadzieje, głupi, pokładali. 

I zebrał płodne chmury, i otworzył nieba, 

I spuścił im dostatek niebieskiego chleba. 

Chleb anielski człowiek jadł; jeszcze mało na tym: 

Rozkazał Eurom stanąć, wiatr z południa zatym 

Ćmę wielką ptastwa przygnał, jakie więc zamieci 

W piaszczystych polach pędzi, gdy pierzchliwy leci. 

W obóz prosto i wkoło namiotów padali 

Ptacy nieprzeliczeni, a ci używali, 

Używali do sytu; chęć przedsię zostaje, 

A Pan wedla łakomstwa dostatku dodaje. 

Jeszcze jedli, jeszcze im w gębie mięso tkwiało, 

Gdy się Pańskie przeklęctwo na nich okazało: 

Ludzie co naprzedniejszy, ludzie znakomici 

We wszytkim Izraelu nagle są pobici. 

Imo to wszytko przedsię ani nie przestali 

Swych złości, ani dziwów Pańskich uważali; 

Więc też w rozlicznych troskach strawili swe lata 

I przed czasem nędznego dokonali świata. 

Przygodami, nieszczęściem dziwnym utrapieni 

A prawie widomymi plagami dotlenieni, 

Dopiero niebożęta do Pana wzdychali, 

Dopiero się do Niego z płaczem uciekali. 

I wspomionęli, że Pan ich jest zbawicielem, 

Że Bóg ze wszech nawysszy ich odkupicielem. 

 



Zakonnik znajduje się  

w fortecy strzeżonej przez Pana. 

(św. Jan Bosko) 

Uznaj, że życie zakonne jest  

życiem nieustannej ofiary 

i że każda ofiara jest 

szeroko wynagradzana przez Boga. 

(św. Jan Bosko) 

 

 

Więc sobie twarzy smutne i mowę zmyślali 

Nabożną, ale serca nic nie przykładali 

Ani Panu w przymierzu zachowali wiary. 

Ale Pan, który nie ma w miłosierdziu miary, 

Sam z chęci swej zatłumił i zatarł ich złości 

Ani się dał rozwodzić swej zapalczywości; 

Wspomionął, że są ciało i duch niewrócony, 

Kiedy raz będzie z swego mieszkania ruszony. 

Jako wielekroć oni Pana obrazili 

W pustyniach twardych i do gniewu przywodzili 

Szemrząc przeciwko Jemu i z swej nikczemności 

Miarkując Jego siłę i Jego możności, 

Nie pomnieli, jako Pan dziwnie je wybawił 

I połamawszy pęta na swobodzie stawił. 

Jako cuda niezwykłe, cuda niesłychane 

W Egiptcie okazowa!: rzeki nieprzebrane 

W krew' obrócił; krwią wszytki strumienie płynęły, 

A w nieznośnym pragnieniu ludziom usta schnęły; 

To je mszyce rozliczne i muchy kąsały, 

To żaby po pałacach mierzione czołgały, 

To chrząszcze, to szarańcza zboża polne żarły, 

Mrozem winnice więdły, mrozem sady marły; 

Grad woły, grad wielbłądy na ziemię obalił, 

A jeśli co grad minął, to grom srogi spalił. 

Gniew Pański na nie przyszedł, przyszło udręczenie 

I ciężkie niewidomych szatanów trapienie. 

A śmierć nie próżnowała jednako morzęcy, 

Okrutna, wieki ludzkie i rodzaj bydlęcy. 

Płód we wszytkim Egiptcie pierworodny zbiła 

I kwiat rzeźwiej młodości nagle posuszyła. 

A Pan lud swój wybrany zajął jako owce 

I przeprowadził w cale, a ich przeszladowce 

Bystre morze pożarło; wiódł je pustyniami 

Aż do kraju, który wziął sam swymi rękami 

I wyrzucił im g'woli pohańce butliwe 

A między nie podzielił włości osobliwe. 

I mieszkali w ich zamcech, a przedsię nie byli 

Wdzięczni tak znacznej łaski; przedsię odstąpili 

Ustaw Pańskich i także jako ich ojcowie 

Nie wytrwali statecznie w podanej umowie. 

Obrócili się na zad jako łuk zdradliwy 

Za nagłym wyciągnionej spadaniem cięciwy. 

Bogów sobie z kamienia nowych nakowali 

I nikczemnym szaleni słupom się kłaniali. 

Co Pan widząc na oko wielce się zapalił 

I chęć od Izraela wszytkę swą oddalił. 

Namiotem i ołtarzmi wzgardził silońskiemi, 

Gdzie był mieszkanie sobie ulubił na ziemi. 

Arkę nieprzyjaciołom, znak swej wielmożności, 

Podał w ręce, podał swej pamiątkę zacności. 

On swój lud ulubiony i dziedzictwo swoje 

Przywiódł na ostre miecze i na ciężkie boje; 

Młódź wysieczono, panny szlubu nie czekały, 

Kapłani zbici, wdowy pogrzebu nie miały. 

Ocucił się Pan, jako gdy kto snem zmorzony 

Wyspał wino wczorajsze i wstał wytrzeźwiony, 

I zadał sromotny raz nieprzyjacielowi, 

I podał go na pośmiech wszytkiemu wiekowi. 

Ale władze i rządu ani Jozefowym, 

Ani zacnym potomkom zlecił Efrajmowym; 

Judzie zlecił, syjońskie umiłował skały, 

Na których kościół sobie zbudował tak trwały 

Jako ziemia lub niebo, które tak stworzone, 

Ze starością na wieki nie będzie zwątlone. 

Więc Dawida, co teraz za owcami chodził, 

Obrał królem, aby lud izraelski wodził, 

A ten je z pilnością pasł i mądrze sprawował, 

Jako urząd pasterski jego potrzebował. 
 

Jan Kochanowski 



https://youtu.be/fHFo7r3tXqg 

 

Profesja zakonna jest poświęcaniem się na ciągłe i nieustanne męczeństwo, 

bo człowiek dzień w dzień ponawia tę ofiarę. 

(bł. Honorat Koźmiński) 

Istota życia zakonnego leży w tym, 

że człowiek wchodzi z Bogiem we wspólnotę życia i miłości. 

(bł. Rupert Mayer) 

https://youtu.be/fHFo7r3tXqg


Jeżeli chce być siostra zakonnicą,  

będzie musiała nauczyć się kochać cierpienie.  

Nasz Pan daje koronę cierniową 

 tylko przyjaciołom. 

(św. Bernadetta  Soubirous) 

 

Wasza konsekracja wiąże was w szczególny sposób z Kościołem; w doskonałej łączności z 

nim, z jego posłannictwem, z jego pasterzami i z jego wiernymi, odnajdziecie pełną treść 

waszego życia zakonnego. Bądźcie nadal, jako osoby konsekrowane, chlubą Matki Kościoła. 

(św. Jan Paweł II – 3.02.1983 r.) 

 

PSALM 79 
 

Deus, venerunt gentes 

  

Pohańcy, o Boże żywy, 

Wojują Twój kraj właściwy: 

Kościół Twój zesromocili, 

Miasto z gruntu wywrócili. 

  

Na pował leżą po ziemi 

Trupy sług Twoich, któremi 

Karmi się ptastwo brzydliwe 

I bestyje drapieżliwe. 

  

Krew' po drogach żywa płynie, 

Jako gdy deszcz wielki linie; 

A nie masz, kto by z litości 

Piaskiem nakrył biedne kości. 

  

Nasz przypadek nieszczęśliwy 

Sąsiad widząc zazdrościwy 

Oczy pasie, duszę cieszy, 

Sobie i z swym równym śmieszy. 

  

Rychłoż, wiekuisty Panie, 

Twój przeciw nam gniew ustanie? 

Gniew pożarowi srogiemu 

Równy nieugaszonemu. 

  

Na tych użyj swej srogości, 

Którzy żadnej wiadomości 

O Tobie, Bogu, nie mają 

Ani Cię w troskach wzywają. 

 

Ci przez ogień, przez miecz srogi 

Zniszczyli Twój lud ubogi; 

Miasta i zamki budowne 

Położyli z ziemią równe. 

  

Nie chciej pomnieć naszych złości, 

Ale użyj swej litości 

Nad nami utrapionymi, 

Sługami, o Panie, Twymi. 

 

 



Życie zakonne jest łaską  

i ta łaska wszędzie się przewija: 

w modlitwie, w posłuszeństwie,  

w czystości, w ubóstwie, w każdym akcie. 

(sł. B. Anzelm Gądek OCD) 

W zakonie (...) żyje się bezpieczniej, rzadziej się upada, 

rychłej się powstaje, święciej się żyje, spokojniej się umiera. 

(św. Bernard z Clairvaux) 

 

Obydź się z nami łaskawie, 

A to g'woli swojej sławie; 

Prze imię swe zawołane 

Przyjmi nas za przejednane! 

  

Nie daj, aby miał słyszany 

Ten głos być między pogany: 

"Gdzie teraz ich on Bóg sławny, 

Ich obrońca i stróż dawny?" 

  

Chciej przed oczyma naszymi 

Okazać pomstę nad tymi, 

Którzy krew sług Twych przelali 

I niewinne mordowali. 

  

Usłysz krzyk więźniów ubogich 

A wybaw' je z oków srogich; 

Oddal od nich śmierć gotową, 

Którą widzą tuż nad głową. 

  

Sąsiadom płać siedmiorako, 

Którzy nie tak nam snąć, jako 

Tobie, Panie, urągali, 

Sznupki sprośne zadawali. 

  

A my, Twojej lud opieki, 

Będziem Cię sławić na wieki; 

Nie zamilczem Twojej chwały, 

Póki nieba będą stały. 

 

Jan Kochanowski 



Na to powołałem klasztory, aby przez nie uświęcać świat; 

z nich ma wybuchnąć silny płomień miłości i ofiary. 

A jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłością, 

poddam ich w zagładę świata tego... 

(słowa Jezusa, z objawień s. Faustyny Kowalskiej) 

O, słodyczy życia zakonnego! Pracować dla własnego zbawienia 

i ku zbawieniu innych, pomagać Jezusowi w ratowaniu dusz! 

(św. Rafał Kalinowski) 

 



https://youtu.be/IyVQInccNx8  

 

Zwykłym męczeństwem powołania zakonnego to życie wspólne, 

które jest źródłem cierpień i zasługi i wiedzie nas ku niebu.  

Dla nas to jedyna droga. 

(św. Rafał Kalinowski) 

 

Zobaczcie, jest pewna tajemnica profesji zakonnej: 

ubóstwo jest największym bogactwem, 

czystość jest największą miłością, posłuszeństwo największą wolnością. 

(bł. Jakub Alberione) 

https://youtu.be/IyVQInccNx8


https://youtu.be/ed6KGqjBs08  

 

 
 

 

 

 

 

 

Śluby wieczyste to pocałunek Kościoła oddany Chrystusowi. 

(ks. Aleksander Federowicz) 

Błogosławiony klasztorze, wydajesz mi się 

na ziemi być małym zakątkiem nieba. 

(św. Elżbieta Catez) 

https://youtu.be/ed6KGqjBs08


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Życie klasztorne posiada tę zaletę,  

że inni pomagają nam  

do zrozumienia naszych własnych błędów. 

(św. Edyta Stein) 

Zakonnicy i zakonnice wszystko porzucili, 

aby wszystko posiadać. 

(św. Jan Maria Vianney) 

 

PSALM 82 

 

Deus stetit in synagoga deorum 

  

Królowie sądzą poddane, 

A króle koronowane 

Sędzia wiekuisty sądzi, 

Który wszytkim światem rządzi. 

  

"Długoż - powiada - złośliwy 

Wasz będzie znał sąd życzliwy? 

A dobry w swej doległości 

Nie dojdzie sprawiedliwości? 

  

Miejcie wzgląd na ukrzywdzone, 

Sądźcie sieroty ściśnione; 

Brońcie od krzywdy ubogich, 

Wyzwólcie smutne z rąk srogich! 

  

Próżno radzę, nie słuchają 

Ani mego głosu znają; 

Droga ich wszytka zaćmiona, 

Ziemia z gruntu poruszona. 

  

Bogi-m was nazwał: mniemacie, 

Że tym śmierci zniknąć macie? 

Jako komu naliższemu, 

Tak umrzeć i z was każdemu. 

  

Złoto i drogie kamienie 

W małej są u śmierci cenie; 

Jedno to u niej: gburowie 

I jedwabni tyranowie." 

  

O Sędzia nienaganiony, 

Ty sam racz na wszytki strony 

Ziemie sądzić prawem swoim, 

Bo świat jest dziedzictwem Twoim. 

 

Jan Kochanowski 

 

 



 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/-6iD9FmL6hc  

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 

 

 

Jeśli będę dobrą zakonnicą, to będę pożyteczna 

nie tylko Zakonowi, ale i całej Ojczyźnie. 

(św. Faustyna Kowalska) 

https://youtu.be/-6iD9FmL6hc
http://nitecki.wietrzykowski.net/
http://nitecki.wietrzykowski.net/

