
 

św. Grzegorz z Nazjanzu (330- 390) 
biskup, doktor Kościoła – od 1568 r. 

 
USA – Nowy Jork, figura w Katedrze pw. św. Patryka 
 

zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii  

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

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

 

 

Nauka moralna 

Uczucie przyjaźni, przez całe życie łączące 

Grzegorza z Bazylim Wielkim, było dla nich 

obydwóch niewyczerpanym skarbem szlachet-

nych rozkoszy, duchowych korzyści, słodkiej 

pociechy i szczęścia. Każdy człowiek - a więc i 

ty Czytelniku - czuje potrzebę uczucia przyjaźni; 

rozważ zatem te dwa pytania: 

Kto jest moim przyjacielem? 

Pomiędzy skłonnościami i popędami, którym 

podlega twoja dusza, pierwsza jest miłość. Masz 

w sobie pociąg niepohamowany kochać kogoś, a 

życie byłoby dla ciebie nieznośne, gdybyś nie 

miał nikogo, do kogo mógłbyś się zwrócić z tym 

uczuciem. Tak samo czujesz potrzebę być ko-

chanym. Życie byłoby ci przykre, gdyby cię nikt 

nie kochał. To uczucie miłości i wywiązującej 

się z niej przyjaźni wpoił w nasze serca Pan Bóg. 

"Miłość - mówi św. Franciszek Salezy - jest kró-

lową uczuć i życzeń serca, ona nas kształci, po-

ciąga i równa nas z przedmiotem naszej miłości". 

Kto ma być mym przyjacielem? 

Mała lub wielka wartość przyjaźni bywa ceniona 

podług wartości spraw, które stanowią podstawę 

przyjaźni. Jeżeli sprawy te są zmysłowe, lekko-

myślne, czy nawet grzeszne, jak np. piękność 

ciała, doczesne bogactwa, śpiewy, tańce itp., to 

przyjaźń taka jest zmysłowa, pospolita, nawet 

grzeszna, - natomiast jeśli te sprawy są prawdzi-

wie szlachetne, moralne, dobre, miłe Bogu, jak 

nauki, sztuki piękne, wychowanie młodzieży, 

pielęgnowanie chorych, cnoty i pobożność, to 

przyjaźń jest prawdziwa, szlachetna, dobro-

czynna, Panu Bogu upodobana, a tylko taka za-

sługuje na piękną, miłą nazwę przyjaźni. O taką 

tylko przyjaźń powinniśmy się starać. 

 

https://ruda-parafianin.pl/swi/g/grzego3.htm 
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1. USA – NY, fg w kt św. Patryka; P1260456- 27.IX.’08. 

2. Lubartów, fg w baz. św. Annya; P1860110- 6.VII.’12 

 
 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 
 


