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USA – Nowy Jork, figura w Katedrze św. Patryka 
zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii  

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2b.html 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7b.html 

 

Kilka myśli św. Bazylego Wielkiego 

 

Znam wielu, którzy poszczą, modlą się i poka-

zują całe miłosierdzie, które nic nie kosztuje, ale 

później nie dadzą grosza temu, który jęczy w bie-

dzie. A zatem czemu służą pozostałe cnoty? Kró-

lestwo Boże nie wie, co z nimi zrobić. 

Ludzie, o cnotę starajcie się, bo ona nawet z roz-

bitkiem utrzymuje się na fali. 

Oprócz cnoty wszystko, co się posiada, można 

wcześniej lub później utracić na rzecz kogoś in-

nego; ona sama tylko nie da się wydrzeć posiada-

czowi, lecz pozostaje jego trwałą własnością za ży-

cia i po śmierci. 

Wszyscy ludzie bez zastrzeżeń uważają wstrze-

mięźliwość za godną pochwały, sprawiedliwość za 

godną polecenia, odwagę za godną podziwu, a roz-

tropność za godną pozazdroszczenia. Cnoty te bo-

wiem w wyższym jeszcze stopniu należą do natury 

duszy niż zdrowie do natury ciała. 

To Chrystus doprowadził nas do poznania Cie-

bie, prawdziwego Boga i prawdziwego Ojca. 

Śpiew jest głosem Kościoła, niezbędną częścią 

jego uroczystości, czyni piękną nawet pustynię. 

Maryja jest Kryjówką, w której zgromadzili się 

bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, po-

rzuceni : Bóg dla nich uczynił to Schronisko. 

Skuteczna modlitwa to taka, który tworzy w du-

szy jasne pojęcie  Boga. 

Nic nie jest wyższe ponad posłuszeństwo Bogu. 

Dzieci nie możemy nauczyć miłości. Trzeba im 

ją przekazać. 

Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny; ludzie zaś 

mówią wiele o miłosierdziu a zapominają o spra-

wiedliwości. 

… ten kto stara się osiągnąć doskonałość we 

wszystkich rodzajach cnoty, winien wpatrywać się 

w żywoty świętych (…) i naśladując ich dobre 

uczynki czynić podobnie. 

Zrywając różę staramy się unikać kolców; uni-

kajmy więc także przy czytaniu utworów literac-

kich tego, co w nich szkodliwe, a przyjmujmy je-

dynie to co pożyteczne. 

Czym mianowicie u jadowitych zwierząt jest 

jad, tym u podnieconych staje się gniew. 

Gniew jest jakimś krótkotrwałym szaleństwem. 

http://www.bog-w-moim-balaganie.com/2018/01/02/kilka-mysli-swietego-

bazylego-wielkiego-6/ 
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1. USA – NY, fg w katedrze św. Patryka; P1260454- 26.IX.’08. 

2. Francja – Lourdes, kop. ob. w baz. św. Piusa X; P1850515- 4.VII.’12. 

3. Miechów, MAŁ, fg w baz. Zmartwychwstania Pańskiego; 

 

 
Włochy, Lanciano, ko. św. Franciszka (zdj. tsw) 

 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 
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