zdj.: tsw

Dlaczego motyle witają w tym dziale?
Bo właśnie motyle są symbolem zarówno życia jak i śmierci.
Faza larwalna, pożeracza roślin, to jakby okres ziemski,
faza motyla sącząca nektar roślinny to faza jakby niebiańska.
Często brzydka larwa przekształca się w pięknego motyla.
Larwa więc to symbol ciężkiego ciała, motyl to symbol delikatnej duszy.
Larwa więc i motyl to symbole śmierci i życia, ziemi i nieba.
(pw)

Życie szczęśliwe jest radością z prawdy.
(Św. Augustyn)
https://www.youtube.com/watch?v=yR2h61bdoCo

Życie człowieka powinno być ciągłym przygotowaniem na śmierć".
(św. Jan Bosko)

Gdybym tysiąc razy żył na świecie, tysiąc razy bym obrał to życie, a nie inne.
(bł. Honorat Koźmiński)

Posłuchaj szmeru strumyka,
co pośród kamieni się wije,
przecież to taka prosta muzyka,
dzięki której wrażliwość odkryjesz.
Posłuchaj szumu fal,
gdy o skały się rozbijają,
bo życie twe jak morska dal
i trosk kamieni w nim niemało.
Posłuchaj serca bicia
jak w tobie rytmicznie uderza,
przecież to ono napędza do życia
i w uczuciach mu zawierzasz.
Posłuchaj tego co mówią inni,
chociaż nie zawsze rację mają
i nie musisz czuć się winny
niekiedy zdanie swe zmieniając.
Posłuchaj siebie też czasami
i sobą zawsze bądź
Poszybuj za marzeniami,
choć są daleko stąd.
Miraaz
http://www.klamerka.pl/92-1-o,zyciu.html

Obecne życie podobne jest do ziarnka,
obrazem przyszłego są kłosy.
(św. Grzegorz z Nyssy)
https://www.youtube.com/watch?v=WDpWuv6Wk_w

Życie wewnętrzne jest najgłębszym źródłem i najczystszą radością.
(św. Edyta Stein)
https://www.youtube.com/watch?v=vyp9pIoC-gY

Życie jest mostem: przejdź, ale nie buduj na nim swojego mieszkania.
(św. Katarzyna że Sieny)

PSALM 42
Ouemadmodum desiderat cervus
Jako na puszczy prędkimi psy szczwana
Strumienia szuka łani zmordowana,
Tak, mocny Boże, moja dusza licha
Do Ciebie wzdycha.
Ciebie, żywego, wieczny Boże, zdroja,
Upracowana pragnie dusza moja;
Przyjdzie wżdy ten czas, że ja swą osobą
Stanę przed Tobą?
Łzy moja karmią, potrawy płacz wieczny,
Kiedy mię coraz pyta lud wszeteczny:
"Gdzie teraz on twój, nędzniku wygnany,
Bóg zawołany?"

Życie chrześcijańskie jest ofiarą.
(św. Jan XXIII)

To człowiek słysząc umiera na poły
Pomniąc na on krzyk ludzi swych wesoły"
Które prowadzić zwykł był aż do proga
Żywego Boga.
Czemu się smęcisz, duszo moja, czemu
Omdlewasz? Panu ty ufaj, któremu
Jeszcze ja będę z radością dziękował,
Że mię zachował.
Niech się, jako chce, trwoży dusza moja,
Wieczna jest, Panie, we mnie pamięć Twoja;
Tego i Jordan, i hermońskie skały
Będą słuchały.
Na huk Twych progów wszech przepaści siły
Jedna za drugą nurty swe złożyły;
Wszytki Twe duchy i wszytki Twe wały
W mię uderzały.
Ale dzień idzie, kiedy Pan nade mną
Litość okaże, a ja pieśń przyjemną
I wpośrzód nocy zaśpiewam możnemu
Obrońcy swemu.
A teraz rzekę: Czemuś mię, mój wieczny
Boże, zapomniał, kiedy mię wszeteczny
Człowiek frasuje, a serce troskliwe
Już ledwo żywe?
W jedne mię prawie kęsy rozbierają,
Kiedy mię coraz źli ludzie pytają:
"Gdzie teraz on twój, nędzniku wygnany,
Bóg zawołany?"

Życie jest drogą do nieba.
(św. Maksymilian Maria Kolbe)

Jan Kochanowski

PSALM 44
Deus, auribus nostris audivimus
O Panie, w swoje własne uszysmy słychali,
Ojcowie jeszcze naszy nam opowiadali
Sprawy Twej dziwnej mocy, sprawy bóstwa Twego,
Coś Ty poczynał za ich wieku dawniejszego.
.Tyś sam. Panie, utrapił i wygnał pogany,
A onyś postanowił na ich miejscu pany;
Nie przez miecz bowiem ziemie tak pięknej dostali
Ani za swoją siłą żywot zachowali.
Twoja ręka i Twoja za nie moc czyniła,
I ona zwykła łaska, która z nimi była.
Tyś jest król mój, Tyś pan mój, który wierne swoje
Masz na dobrym baczeniu w każde niepokoje.
Nieprzyjaciele nasze przy Tobie zetrzemy,
A w imię święte Twoje harde podepcemy.
Bowiem ja nie pokładam nadzieje w swej broni
Ani mię moja strzelba w potrzebie obroni;
Tyś nas, Panie, z ciężkiego trapienia wybawił,
Tyś przeciwnik! nasze o lekkość przyprawił.
Przeto Cię i kładąc się, i wstając chwalemy
I po wszytek żywot nasz wyznawać będziemy.
Ale teraz (niestety!) prostoś nas zahaczył
Aniś przed wojskiem naszym okazać się raczył.
Twą niełaską się zstało, żeśmy tył podali
I niewiernym poganom w ręce się dostali.
Jesteśmy jako owce na rzeź odłączone;
Rozprószyłeś nas między pogaństwo zelżone,
Zaprzedałeś nas, lud swój, prawie niebogato,
Abowiemeś nagrody żadnej nie wziął za to.
Wzgardę zewsząd odnosim, szyderstwa cierpimy,
Prawie wszytkim na końcu języka siedzimy.
Wstyd oczom nie dopuści po j zrzec wzgórę śmiele
Widząc zewsząd naśmiewce i nieprzyjaciele.
To cierpiąc azasmy Cię, Panie, zahaczyli
Albo przeciw ustawom Twoim wystąpili?
Nie szło wspak serce nasze ani z Twojej drogi
Prawdziwej ustąpiły namniej nasze nogi.
A toś nas między smoki zamknął okrutnymi
I okrył ciemnościami prawie śmiertelnymi.
Jeslibychmy imienia Twego przebaczyli
Albo cudzemu bogu ofiarę palili,
Azaby to przed Tobą tajno było, który
Serca nasze i myśli wszytki widzisz z góry?
Dla Ciebie mordy cierpłem, a Twoje niewinne
Sługi równie tak biją, jako owce inne.
Powstań, Panie, a ten sen zetrzy z oczu swoich
Ani wiecznie oddalaj od siebie sług Twoich!
Czemu swą twarz odwracasz? Czemuś swej litości
Zapomniał w tej okrutnej naszej doległości?
Serce w nieszczęściu taje i myśli strapione,
Ciała, siły pozbywszy, leżą obalone.
Powstań, Panie, a wyzwól smutne więźnie swoje;
Prosim Cię przez wrodzone miłosierdzie Twoje!
Jan Kochanowski

I w życiu więc
i w śmierci należymy do Pana.
(Rz 14,8)

Zaplątany w życiu
poszukuje tętnicy wiary.
(Antoni Regulski)

PSALM 43
Iudica me, Deus, et discerne causam meam
Niewinność, Panie, moję
Przyjmi w obronę swoję
Przeciw potwarzy żywej
I powieści fałszywej;
Chciej się przy mnie zastawić,
Mnie z rąk srogich wybawić!
Panie, w którym obrona
Moja jest położona,
Czemu mię troskliwego
Pchasz od oblicza swego?
Czemu chodząc narzekam,
Nieprzyjaciół się lękam?

Koleje życia zawsze dowożą nas do celu:
Ostatecznego.
(Teofil Janicki)

Niech Twej pomocy, Panie,
Światło prawdziwe wstanie,
Za którym i ja pójdę,
I Twych wysokich dojdę
Pałaców, gdzie mieszkanie,
Gdzie Ty masz przebywanie.
Tam d'ołtarza świętego
Pójdę przed Pana mego,
Pana, moje kochanie,
Któremu dam wyznanie,
Grając w łagodne strony,
Że Bóg niezwyciężony.
Duchu mój, czemu mdlejesz,
Czemu we mnie truchlejesz?
Ufaj Panu, któremu,
Jako Bogu wiecznemu,
Jeszcze ja mam dziękować,
Że mię raczył zachować.
Jan Kochanowski

Tylko życie przeżyte dla innych warte jest życia.
(Albert Einstein)

Ponieważ kochamy życie, wybierzmy przynajmniej życie takie,
które powinniśmy kochać.
(św. Augustyn).

Siłaczka.
Wyjść w bezkres lasów ku swej przyszłości,
W dzień wietrzny, zimny, deszczem zroszony,
Wyzbyć się wszystkich uczuć, czułości.
Stać się jak zimny głaz nieskruszony,
Poczuć ogromną wewnętrzną siłę,
Odkryć dzwon wewnątrz głośno bijący,
Ten, który rozgrzać ma twą mogiłę,
Wzniecić żar ducha-twego obrońcy,
Aby ten bezkres lasów przemierzyć,
Twardo stąpając przed się co rano,
Trzeba Ci będzie w siebie uwierzyć,
Choć nieraz życie będzie kopało,
Dasz radę powstać i się z nim zmierzyć,
Zdarzy się czasem łzę gorzką uronić,
Nad śmiercią, miłością czy niedostatkiem,
Lecz chwile szczęścia zdołasz dogonić,
Wiatr złapać w żagle, kierować statkiem,
I gdy tak będziesz ten bezkres przemierzać,
Ktoś w górze Twój czas Ci będzie odmierzać,
Lecz w miejscu tym w którym się znajdujesz,
Masz wiele jeszcze lat, wiele zawojujesz,
Czujesz jeszcze przecież zapach szampana bąbelków,
Tego dwudziestego pierwszego dnia kwietnia bez lęków.
aidualka
http://www.klamerka.pl/92-1-o,zyciu.html

Nowy dzień rozpoczynać jak nowe życie.
(św. Edyta Stein)

Amfiteatr Flawiuszów w Rzymie: probierz wiary pierwszych chrześcijan.
(Teofil Janicki)
https://youtu.be/6_TBMtzeK08

zdj. i dobór cytatu: tsw

Trzeba brać wszystko w prawdzie wiary.
(św. Rafał Kalinowski)
https://youtu.be/A3vWj92ZJjk

zdj. tsw; autor cytatu nieznany

Żyć to znaczy pełnić wolę Bożą.
(św. Bernard)
https://www.youtube.com/watch?v=vyp9pIoC-gY

Nie kochać, ale znosić musimy to życie.
(św. Augustyn)

Ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie, żyj - jak gdybyś miał umrzeć jutro.
(św. Izydor z Sewilli)

Naszym życiem powinniśmy ziemię na niebo przemieniać.
(św. Jan Chryzostom)

Jakie kto życie wiedzie, taką i śmierć jego będzie.
(ks. Stanisław Jarzyna)

Żyjcie życiem prawdziwym, żyjcie miłością, bo miłość jest życiem.
(sł. B. Anzelm Gądek OCD)

Życie człowieka nabiera sensu,
jeśli wybiera Boga jako kres swoich dążeń.
(św. Jan XXIII)

Kiedy dopadnie Cię chwila zła
i serce będzie Ci z bólu pękało,
wiedz, że każde zdarzenie swój cel ma,
bo nic gorszego Cię nie spotkało...
Wtedy nie usłyszysz śpiewu ptaków
ani szumu wiatru, co liście kołysze...
nie zauważysz pojawiających się znaków,
słyszysz tylko złowieszczą ciszę...
Ogień w tym czasie traci swój blask,
nie widzisz nawet gwiazd na niebie...
w smugę cienia zamienia się Twój czas,
wszystko tak mocno przygnębia Ciebie...
Ale pamiętaj, że jesteś wulkanem energii,
który znowu może w Tobie wybuchnąć...
nadejdzie kres Twojej czarnej serii,
czas najwyższy świecę zła zdmuchnąć...
Po smutkach już ślad nie pozostanie,
bo znowu ktoś chwyci Cię za rękę...
doda Ci wiary, wzbudzi Twoje zaufanie,
ten ktoś zażegna na zawsze Twoją udrękę.

Życie nasze jest tylko łodzią,
a nie mieszkaniem.
(św. Teresa z Lisieux)

Bo życie nasze na tym właśnie polega,
że radość nasza ze łzami się łączy...
pozytywnie trzeba świat postrzegać
wtedy łza szczęścia z oka się sączy...
Miraaz
http://www.klamerka.pl/92-1-o,zyciu.html

Utrapienia są gatunkiem łaski.
(św. Augustyn)

O słonecznym świcie
budzi się świat - przyroda, życie.
(Teofil Janicki)

zdjęcia: pw

zdjęcia i dobór cytatu: tsw

Natura wyżej ceni konie naturalne od mechanicznych.
(Teofil Janicki)

zdjęcia i dobór cytatu: tsw

Kocham życie, nawet pieskie życie.

Tylko to ma wartość, co się wycierpi.
(św. Rafał Kalinowski)

zdj. RL; dobór cytatów: tsw
https://www.youtube.com/watch?v=obvizJRnezA

Życie jest białą kartką, dopóki nie napisze się na niej: Cierpiałem.
(bp Jacques Bossuet)

Sześć krótkich historii z wielkim przesłaniem ...
1. Dawno temu mieszkańcy wsi postanowili pomodlić się o deszcz. W dniu, w którym miały się odbywać modlitwy, tylko jeden mały chłopiec przyszedł
z parasolką.
To się nazywa WIARA.

2. Kiedy podrzucisz dziecko do góry, ono się
śmieje, bo wie, że je złapiesz.
To się nazywa ZAUFANIE.

3. Każdego dnia kładziemy się do łóżka bez żadnego zapewnienia, że obudzimy się następnego
dnia żywi, a mimo to nadal nastawiamy alarm na
pobudkę.
To się nazywa NADZIEJA.

4. Planujemy wielkie rzeczy na dzień jutrzejszy,
nie znając przyszłości.
To się nazywa PEWNOŚĆ.

5. Patrzymy na ogromne cierpienie na świecie,
ale i tak bierzemy ślub i mamy dzieci.
To się nazywa MIŁOŚĆ.

6. Na koszulce 80-letniego mężczyzny widniał napis:
"Nie mam 80-ciu lat! Mam słodkie 16 i 64 lata doświadczenia!"
To się nazywa NASTAWIENIE.

zdjęcia: pw
Tekst anonimowy z Internetu

Cierpienia to skrzydła, na których wzlatujemy do Nieba.
(św. Cyprian z Kartaginy)
https://www.youtube.com/watch?v=hWIhZtT8Wdg

Papież pochyla się z szacunkiem przed starością i prosi wszystkich,
by uczynili to wraz z nim. Starość wieńczy życie.
Jest czasem żniw, żniw tego, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy,
a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy.
(św. Jan Paweł II)

zdj. pw

PSALM 45
Eructavit cor meum verbum bonum
Serce mi każe śpiewać panu swemu,
A sercu język posłuszny pełnemu
Odbiera słowa i nowy rym dzieje;
Ledwie tak prędko pisarz pismo leje.
Żaden, o królu, żaden twej urody
Nie dojdzie między ludzkimi narody,
Żaden wdzięczności pięknej twarzy twojej:
Hojnie-ć użyczył Pan Bóg łaski swojej.
Przypasz do boku swój miecz uzłocony,
Cny bohatyrze, miecz na wszytki strony
Sławny i znaczny; z tym się ty rusz śmiele
I grom' niechętne swe nieprzyjaciele!
Prawda i ludzkość twój wóz niech sprawuje,
A sprawiedliwość wodzami szafuje;
Za tych powodem, o królu cnotliwy,
Będziesz poczynał ręką swoją dziwy.
Twe ostre strzały są nieuchronione,
Tymi ugodzisz w serca za jątrzone
Swych nieprzyjaciół, a strachem twej zbroje
Możne narody przyjmą jarzmo twoje.
Stolicy twojej, o niezwyciężony
Królu, żaden kres nie jest założony;
Laska rozmiaru, laska prostowania
Jest laska, królu, twego panowania.
Umiłowałeś sprawiedliwość świętą,
Masz w nienawiści bezbożność przeklętą;
Przeto cię Pan twój znaczną przed inszymi
Uczcił powagą rówienniki twymi.

Radość serca stanowi niezawodny znak,
że żyje się w stanie łaski Bożej.
(św. Grzegorz Wielki)
https://www.youtube.com/watch?v=iS5kQHp0iDU

Piżmem i mirrą pachną drogo tkane
Twe szaty, w skrzyniach słoniowych chowane;
Zewsząd ci rozkosz płynie, między swymi
Córy królewskie masz ulubionymi.
Otóż i pannę dawno pożądaną
Masz wedla siebie złotem przyodzianą.
Słuchaj mię, zacna królewno, a moje
Życzliwe słowa włóż pod serce swoje.
Już teraz matki i miłej rodziny,
Już zapamiętaj ojczystej krainy;
Król cię ulubił sobie przed wszytkimi,
A ty go zwycięż posługami swymi!
Tobie bogata Tyros, o królowa,
Już dawno zacne upominki chowa;
Lubo kto skarby, lub kto hard dzielnością,
Wszyscy przed tobą padną z uczciwością.
Perły a złoto i drogie kamienie Ubiór tej zacnej panny i odzienie,
Ale przy twarzy gaśnie ubiór złoty,
A zaś urodę przeważają cnoty.
Taka, o królu wszech możniejszy, żona
Dnia dzisiejszego tobie przyniesiona;
Z nią orszak panien, krewnych liczba wielka,
Bębny i trąby, i muzyka wszelka.
Lecz i ty, panno, nie szukaj przyczyny
Łez niepotrzebnych; wrychle (da Bóg!) syny
Miasto rodziców oglądasz, a zatem
Doczekasz, że i władać będą światem.
Zdrów bądź, o królu, ciebie ja wdzięcznymi
Nie przepamiętam nigdy rymy swymi;
A póki harfa palców słuchać będzie,
Zacna być musi twoja sława wszędzie.

Śmierć nadchodzi;
zbliżamy się do Boga przez cierpienie.
(św. Rafał Kalinowski)

Jan Kochanowski

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

zdj. i dobór cytatu: tsw (San Gimigniano)

W Maryi ostateczne zwycięstwo życia
nad śmiercią jest już rzeczywistością.
(św. Jan Paweł II)

zdj. z Jasnej Góry 9.03.2020
po lewej – pas papieski przestrzelony w zamachu 13.05.1981 r.

https://www.youtube.com/watch?v=vIyW9AqJXP8

Boże, pełen w niebie chwały,
A na krzyżu - pomarniały Gdzieś się skrywał i gdzieś bywał,
Żem Cię nigdy nie widywał?
Wiem, że w moich klęsk czeluści
Moc mnie Twoja nie opuści!
Czyli razem trwamy dzielnie,
Czy też każdy z nas oddzielnie.
Mów, co czynisz w tej godzinie,
Kiedy dusza moja ginie?
Czy łzę ronisz potajemną,
Czy też giniesz razem ze mną?
Bolesław Leśmian

Święty Józef jest patronem dobrej śmierci,
a więc przyjdzie po mnie, by mnie zaprowadzić do Ojca.
(św. Elżbieta Catez)

zdj. pw

https://www.youtube.com/watch?v=8xEJKZTgIjs

zdj. tsw

https://www.youtube.com/watch?v=4OS0il2c9AU

zdj. pw

W najtrudniejszych chwilach życia nigdy nie zapominajmy,
że przez krzyż, doświadczenia i cierpienia
zbawiamy się i doskonalimy.
(bł. Stefan Wyszyński)

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc

kolorowy DOWÓD
Gdzieś w CISZY słychać motyle
ćwierkając KOLORAMI
sens życia swój motyli
wypisują skrzydłami
motyle ach motyle
kolorowe chwile
rozpostarte kształtem
przed naszymi oczami
Oto dowód kolorowy
że nie jesteśmy sami
na tym ŚWIECIE
ktoś nam dał te motyle
kolorowe chwile
i oko dał nam przecież
do łowienia KOLORÓW

zdjęcie i wiersz: Grażyna Sygowska

A inaczej po co
i motyle
i KOLORY
i oko
i CISZA tej chwili
gdzie ja tkwię utknięta
ŻYCIEM prawie motylim
co na chwilę
zawieszone
na tej chwili kolorowej
[14 maja 2015]
)

zdj. i dobór cytatu: tsw

https://www.youtube.com/watch?v=rNVgC9K8Eww

Przez życie trzeba iść ostrożnie
nie depcząc kwiatów ludzkich serc,
w oczy wpatrywać się nabożnie,
wyznawać miłość w blaskach świec.
Przez życie trzeba iść też godnie,
rąk nie odtrącać wyciągniętych,
usta i dusze karmić głodne,
nie bać się choćby i przeklętych.
Przez życie trzeba iść z uśmiechem,
odbitym w każdym ciepłym słowie
i tak po prostu być człowiekiem,
w szarego życia każdej dobie.
Miraaz
http://www.klamerka.pl/92-1-o,zyciu.html

Otwartą księgą jest natura dla tego,
kto w niej czytać umie;
Kazaniem ptak, kwiat, las i chmura
dla tego, kto ich głos rozumie.
(ks. Czesław Lubiński)

zdj. pw

Jestem już u źródeł szczęścia...
(słowa Fryderyka Chopina przed śmiercią)

W Jezusie wszystko jest słodkie, nawet śmierć.
(Blaisé Pascal)
https://www.youtube.com/watch?v=rNVgC9K8Eww

I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
(Ap 21, 4)

Śmierć odganiaj
Śmierć odganiaj jak najdalej
jak najdalej od swego domu odganiaj
po to jesteś ognia życia westalką
któż jak nie ty
zajmie się o życie samo walką
dla ciebie kobiety
od bycia matką nie ma antraktów
dlatego stety/niestety
przeganiać śmierć zadaniem twym niełatwym
nawet z twojej własnej głowy nierzadko
ba nawet z myśli twoich wariatko
śmierć jak najdalej wyganiaj
bo jesteś życia ognia westalką
przeganiaj śmierć przeganiaj
życie rękami własnymi osłaniaj
takie są tobie babie zadane zadania
i
że nie wiesz o tym nie udawaj
nawet w myślach się nie poddawaj
któż jak nie ty śmierć będzie odganiał
od domu twego zawsze i jak najdalej

W chwili śmierci zbieramy to,
co zasialiśmy w ciągu życia.
(św. Jan Bosko)

[Grażyna Sygowska. 20 października 2019]

https://www.youtube.com/watch?v=BTkENCbMa5A
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.
Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą.
ks. Jan Twardowski

Ucz się dobrze umierać, nauczywszy się dobrze żyć.
(św. Augustyn)

PSALM 46
Deus noster refugium et virtus
Bóg wszechmocny, Bóg prawdziwy,
Obrońca nasz niewątpliwy:
On w uciskach nas ratuje,
Niech nam bojaźń nie panuje.
Nie trwóżmy się, chocia wszędzie
Z gruntu ziemia trząść się będzie,
Chocia góry niewzruszone
Będą w morze przeniesione.
Huczy morze popędliwe,
Biją wały w brzegi krzywe.
Grożą upadem opoki
Wyniesione pod obłoki.
Miasto, które Pan miłuje
I przybytkiem swym mianuje,
Rzeka odnogami swymi
Weseli przejźrzoczystymi.
Temu gwałt i groźna zbroja
Nie może przerwać pokoja,
Bo tam sam Pan przemieszkawa
I w potrzebach ratunk dawa.
Niechaj się państwa mieszają,
Królowie wojska zbierają;
Niechaj ogień z nieba pada,
A ziemia się w głąb rozsiada:

Jeżeli śmierci się lękasz, On życiem. Jeśli tęsknisz za niebem, On drogą.
(św. Ambroży)
https://www.youtube.com/watch?v=DTKA7TWSz88

Pan, który zastępy władnie,
Zawżdy nas obroni snadnie;
Bóg Abramów z nami wszędzie
I ten walczyć za nas będzie.
Sam, co żywo, sam bywajcie
A Pańskie sprawy poznajcie,
Sprawy dziwne, niesłychane:
Zaniósł wojny opłakane
Na kraj świata ostateczny,
Skruszył tęgi łuk waleczny,
Potłukł zbroje niepożyte,
Spalił tarcze nieprzebite.
Bystrość - mówi Pan - hamujcie
A ostrze się przypatrujcie,
Żem ja Bóg; naród mię wszelki
I świat wyzna, jako wielki.
Pan, który zastępy władnie,
Zawżdy nas obroni snadnie;
Bóg Abramów z nami wszędzie
I ten walczyć za nas będzie.
Jan Kochanowski

Jak dobrze jest umierać,
kiedy się żyło na krzyżu.
(św. Jan Maria Vianney)

Każdemu kiedyś ktoś bliski umiera,
między być albo nie być
zmuszony wybrać to drugie.
Ciężko nam uznać, że to fakt banalny,
włączony w bieg wydarzeń,
zgodny z procedurą;
prędzej czy później na porządku dziennym,
wieczornym, nocnym czy bladym porannym;
i oczywisty jak hasło w indeksie,
jak paragraf w kodeksie,
jak pierwsza lepsza
data w kalendarzu.
Ale takie jest prawo i lewo natury.
Taki, na chybił trafił, jej omen i amen.
Taka jej ewidencja i omnipotencja.

Kto umiera w miłości cnoty,
ten otrzymuje szczęście nieskończone.
(św. Katarzyna że Sieny)

I tylko czasem
drobna uprzejmość z jej strony –
naszych bliskich umarłych
wrzuca nam do snu.
Wisława Szymborska

https://www.youtube.com/watch?v=A4MOouWqmTQ

Ostatecznie mniejsza o to, czy drogą kwiecistą, czy drogą ciernistą,
byle do dobrej, świętej śmierci doczekać.
(św. Urszula Ledóchowska)

zdj. pw

W życiu każdego człowieka są dwa wielkie dni –
pierwszy, w którym się rodzimy, i drugi, w którym odkrywamy po co.
William Barclay

Droga przez życie
Czasem zastanawiam się czy droga przez życie ma sens?
Zdarza się, że wytrzymałości dobiega kres.
Ta droga jest bardzo trudna
i często staje się obłudna.
Wiele przeszkód napotykamy na drodze,
ja również często innym szkodzę.
Tyle osób fałszywych obok mnie,
której mogę nie bać się?
Czy to wszystko wytrzymać się da?
Jeżeli człowiek myśli, że dotyka dna?
Czy jest sens dalej żyć?
jeżeli człowiek w ciemny kąt chce się skryć.
Gdy w życiu smutek rządzi,
mówimy, że Bóg nam wielką krzywdę wyrządził.
Smutek łatwo zauważyć
i trudno go zlekceważyć.
A czy szczęście również dostrzegamy?
czy może ciemne okulary na nosie wtedy mamy?
Zobaczmy jaki świat jest piękny,
a nie szary i tandetny.
Gdy radością już pałamy,
zatrzymać szczęście jak najdłużej się staramy.
Musimy wiedzieć, że ścieżki w życiu są różne,
i starać się, aby nasze życie nie było próżne.
W drodze ku życiu lepszemu,
musimy stawić czoło życiu ciężkiemu.
http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/droga-przez-zycie-151293
zdj. pw

Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo?
Gdzież jest, o śmierci, oścień twój?
1 Kor 15, 54

zdjęcia: pw

PSALM 47
Omnes gentes, plaudite manibus
Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie,
Wszyscy śpiewajmy Panu chętliwie,
Panu nad pany, Panu groźnemu,
Królowi wszego świata możnemu.
Ten niedobyte podał nam grody,
Ten pod nas możne podbił narody,
Dał nam w dziedzictwo i w używanie
Włość Jakubowę, swoje kochanie.
Oto w swój kościół w wesołym pieniu,
Oto wstępuje w głośnym trąbieniu;
Dajcie cześć Panu, dajcie naszemu,
Śpiewajcie Bogu, Bogu wiecznemu!
Ten władnie światem sam niezmierzonym,
Temu śpiewajcie pieniem uczonym;
Wszytkim narodom Ten rozkazuje
I wiecznie na swym tronie króluje.

Śmierć nie jest niczym innym
jak powrotem do Boga, skąd wszyscy pochodzimy.
(św. Teresa z Kalkuty)

Mocarze ziemscy k' Niemu przystali,
Królowie królem swym Go wyznali;
Wielka cześć Jego, cześć niezmierzona,
Niebem nie może być ogarniona.
Jan Kochanowski

PSALM 48
Magnus Dominus et laudabilis nimis
O Panie, który nie masz nic równego sobie,
Słusznie oddawa chwałę Syjon Tobie,
Syjon, kwiat gór wysokich, rozkosz świata wszego,
Boki północne, dwór króla wielkiego.
Miasto jerozolimskie świadectwo dać może,
Żeś Ty obrona pewna, wieczny Boże!
Możni bohatyrowie sił Twoich doznali,
Próżno się na Twój wierny lud zbierali.
Ujźrzeli, zdziwili się i zaraz zwątpili,
Barziej o biegu niż potce myślili.
Myślili a pirzchali; a strach wielkooki
W tył nacierając chwytał je za boki.
Tam boleść na nie przyszła, jaka więc przychodzi
Na białągłowę, kiedy dziatki rodzi.
A Tyś je tak rozprószył, jako nieujęty
Wiatr morzolotne roztrząsa okręty.

Łatwiej znieść śmierć bez myśli o niej,
niż myśl o śmierci bez niebezpieczeństwa.
(Blaisé Pascal)

Cośmy tedy od swoich starszych więc słychali,
Tośmy oczyma swymi oglądali;
Oglądaliśmy w mieście Pańskim niedobytym,
Którego Bóg sam stróżem znakomitym.

https://www.youtube.com/watch?v=xKwzks08weI

Ciebie my w swych uciskach, Panie nasz, wzywamy
I Twe ołtarze święte obłapiamy.
Wielkie jest imię Twoje, chwała nieśmiertelna,
Sprawiedliwości ręka Twoja pełna.
Niech się wierzchy syjońskiej rozradują góry,
Niech się weselą izraelskie córy;
Bo co sprawiedliwszego, wiekuisty Boże,
Nad Twoje święte wyroki być może?
Pódźcie, obydźcie wkoło to miasto wysokie,
Wieże i wały pomierzcie szerokie.
Przypatrujcie się murom i pałacom złotym,
Abyście mogli opisać je potym;
Bo Pan, któremu to jest miejsce poświęcone,
Bogiem na czasy nam jest nieskończone;
Ten nas z łaski swej szczyrej opatrować będzie,
Póki żywota człowiekowi zbędzie.
Jan Kochanowski

Gdy anioł ci zagra start do wieczności,
wieczność rozliczy ciebie z miłości.
(Teofil Janicki)

Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzecz główną,
Powiem ci: śmierć i miłość - obydwie zarówno.
Jednej oczu się czarnych, drugiej - modrych boję.
Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje.
Przez niebo rozgwieżdżone, wpośród nocy czarnej,
To one pędzą wicher międzyplanetarny,
Ten wicher, co dął w ziemię, a ludzkość wydała,
Na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała.
Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci,
By prawdy się najgłębszej dokopać istnienia I jedno wiemy tylko. I nic się nie zmienia.
Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci.

Jan Lechoń
1
zdj. tsw
https://www.youtube.com/watch?v=JnMToVnHtDo

Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo?
Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?
(1 Kor 15, 54)
1

zdj. i dobór cytatu: pw
(kaplica pogrzebowa przyszpitalna
Bytom 25.08.2020)

zdjęcie i wiersz: tsw
Dzień po DNIU….
W oczach mam płomyki zniczy kolorowych
żółtych i czerwonych i nieco upstrzonych
Już mnie lekko mdliło od perfum mieszanki
Z tłumu ludzi, niosących swoim zmarłym wianki
Pomieszane wszystko w tym dniu raz do roku
Wszyscy chcą wszystkim dorównywać kroku.
Pomieszane futra razem z łachmanami
Pomieszane damy z wiejskimi babami
Suną wszyscy krokiem równym lub szuranym
Po liści dywanie mocno już zdeptanym
Widać elegancję, widać plebs, biedotę
Widać wszystko razem: wielkość i marnotę
Dobrze, że się wszyscy w tłumie nie szturchają
Nikt nikomu nie wadzi, wszyscy się kochają!
I piękny ten dzień jest TAKI POMIESZANY
Dzień WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Przez nas wspominanych…
Liryczny…Jesienny…
W zadumie nad życiem
Nad naszą przyszłością…
Naszym tutaj byciem….
Teresa

Bytom, 2.11.2009

zdj. i dobór cytatu: tsw

https://www.youtube.com/watch?v=hWIhZtT8Wdg

Życie szczęśliwe
to przede wszystkim ciche życie,
gdyż tylko w atmosferze spokoju
może kwitnąć prawdziwa radość.
(Bertrand Russell)

zdj. Iwona Zenka

ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI
Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty
i telefon głuchy
tylko to co nieważne
jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie
że nagle się staje
potem cisza normalna
więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona
najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś
zostając bez niego.
Nie bądź pewny że czas masz
bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość
tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie
jak patos i humor
jak dwie namiętności
wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą
jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny
lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę
zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem
rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało
i stale za późno
Nie pisz o tym zbyt często
lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin
łagodny i mocny
Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą
nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo
mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnia
czy ostatnia pierwsza.
ks. Jan Twardowski
zdj. pw

https://youtu.be/j5eQ9UTmDLo

zdj. tsw; dobór cytatu: pw

Ażeby po nas zostały jedynie
Ślady na piasku i kręgi na wodzie.
(Leopold Staff)

Motyle to stworzenia pełne ulotnej gracji.
Nie wiadomo, skąd się biorą, mają skromne
i ograniczone pragnienia, i wkrótce gdzieś cicho znikają.
Prawdopodobnie w jakimś innym świecie.
(Haruki Murakami)

Zdało się głupim, że wygrali,
że na wieki ŻYCIE pochowali.
ŻYCIE jednak otoczyło KRZYŻ
i podniosło w górę,
ku szczytom,
wzwyż.
Nie śmierć zwycięża,
ale BÓG w niebiesiech.
Nie lękaj się więc człowieku,
Ty jesteś Jego dzieckiem,
które wraca po udrękach
przyziemnego wieku.
(pw)
zdjęcia i kolaż: tsw

zdj. pw

ŻYCIE
Młodość, czas szaleństw, flesze, uroda,
Pięć minut gorzkiej i grzesznej sławy;
Nagle nas starość, znienacka dopada,
A potem śmierć i... koniec zabawy.
(Teofil Janicki, 30.X.2021)

zdj. i reflaksja: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

kolaże na stronie: tsw

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą,
aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez
Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym,
których Mu dałeś.
A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego
Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem
dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze,
otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej,
zanim świat powstał. » (J 17, 1-5)

zdj. i mem: tsw

Życie ludzkie, podobnie jak liście jesienne,
szuka na koniec ukojenia w Matce Ziemi.
(Teofil Janicki)

Kto nie ma w życiu misji,
ten jest najuboższy ze wszystkich.
(Albert Schweitzer)

Życie to szereg poświęceń.
(Henryk Sienkiewicz)

Traktuj każdy dzień
jak ostatni dzień swojego życia.
(św. Jan Bosko)

Trzeba brać życie takim,
jakim je Bóg daje.
(św. Rafał Kalinowski)

Nigdy nie przestanę powtarzać: śmierć nie jest nocą, ale światłem;
nie jest końcem, ale początkiem; nie jest nicością, ale wiecznością.
(Viktor Hugo)

Daj Boże odpaść z drzewa życia tak,
jak odpada owoc - przepojony słodyczą.
(Teofil Janicki)

W chwili śmierci krzyż będzie
naszym jedynym ratunkiem.
(św. Jan Maria Vianney)

Życie przygrywa śmierci na fujarce;
śmierć życiu na trąbach anielskich.
(Teofil Janicki)

Kto często myśli o śmierci,
nauczy się dobrze żyć i dobrze umierać.
(Johann Holl)

1 A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka.
2 Zdało się oczom głupich, że pomarli,
zejście ich poczytano za nieszczęście
3 i odejście od nas za unicestwienie,
a oni trwają w pokoju.
4 Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni,
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
5 Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich,
Bóg ich bowiem doświadczył
i znalazł ich godnymi siebie.
6 Doświadczył ich jak złoto w tyglu
i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
7 W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją
i rozbiegną się jak iskry po ściernisku.
8 Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami,
a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
9 Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę,
wierni w miłości będą przy Nim trwali:
łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
10 A bezbożni poniosą karę stosownie do zamysłów,
bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od Pana:
Księga Mądrości 3, 1-10

Żyj tak,
jak byś sobie tego życzył na łożu śmierci.
(Christiana F. Gellert)

Życie nie oznacza bierności, lenistwa,
ale oznacza hojność i gorliwość.
(św. Jan XXIII)

Na cmentarnym krzyżu
Krople rosy wiszą
To są łzy tęsknoty
Otulone ciszą
Wiatr liście unosi
W cmentarnej alejce
A każda mogiła
Skrywa czyjeś serce....
Serce które kiedyś
Nagle bić przestało...
Ale nim ucichło
Tak bardzo kochało
Tyle tu jest wspomnień
Tyle łez wylanych...
I tyle tęsknoty....
Do serc ukochanych...
Dzisiaj znicz zapłonie
Pokłon swój oddamy
Myśl w górę popłynie
Kiedyś się.....spotkamy
- Anna Bralska -

zdj. tsw

To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy.
To oni żyją, a my umieramy.
(Ks. Piotr Pawlukiewicz)

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