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MYŚLI ŚW. JANA CHRYZOSTOMA 

Modlitwa jest światłem duszy, prawdziwym poznaniem 

Boga i pośredniczką między Nim a ludźmi. Uniesiony 

przez modlitwę duch ludzki osiąga wyżyny nieba i obej-

muje Boga niewypowiedzianym uściskiem, pożądając Bo-

skiego mleka, jak dziecko płaczem przywołujące swoją 

matkę. Przedstawia własne pragnienia, a otrzymuje dary 

niewypowiedzianie doskonalsze od wszelkiej widzialnej 

rzeczywistości 

Cokolwiek bądź od kogo niesprawiedliwie znosimy, to 

nam Bóg tę krzywdę albo na odpuszczenie grzechów, albo 

na nagrodę zasług policzy. 

Więcej niż grzech, pobudza Boga do gniewu obojętność 

grzeszników 

Niechaj nikt nie wstydzi się świętych znaków naszego 

zbawienia i tego najwyższego dobra, przez które żyjemy i 

przez które jesteśmy. Nośmy więc krzyż Chrystusa jak 

wieniec, bo wszystko, co się do nas odnosi, przez krzyż się 

wypełnia. 

Na tym polega jałmużna, aby dawać z radością i być 

przekonanym, że się więcej otrzymuje niż daje. 

Nie upadek jest rzeczą najgorszą, lecz to, że ktoś po 

upadku leży i nie wstaje, trwa w złości i słabości swej woli 

pokrywa myślami zwątpienia. 

Nigdy nie rozpaczajmy, bo żaden oręż szatana nie jest 

tak silny jak rozpacz. Dlatego nie tak cieszymy go grze-

sząc, jak rozpaczając. 

Czy jesteś niewolnikiem, czy wolnym obywatelem, ani 

ci więcej ani mniej stąd nie przybywa, lecz jedna tylko jest 

rzecz, o którą się pytamy – o wiarę i obyczaje. 

Ci są bogatszymi od wszystkich, którzy żądze bogactw 

przytłumili. 

Jedno jest tylko nieszczęście - grzech; wszystko inne: 

wygnanie, konfiskata majątku, aresztowanie i tym po-

dobne rzeczy są swego rodzaju cieniem, dymem, paję-

czyną, czy jeszcze czymś bardziej lichym. 

Zgrzeszyć jest rzeczą ludzka, lecz trwać w grzechu nie 

jest rzeczą ludzka, lecz wręcz szatańską.  

Nie upadek jest rzeczą najgorszą, lecz to, że ktoś po 

upadku leży i nie wstaje, trwa w złości i słabości swej woli 

pokrywa myślami zwątpienia. 

Nie tak jasnym jest świat, gdy słońce wzejdzie, jak dusza 

staje się oświeconą i błyszczącą, otrzymawszy łaskę od 

Ducha Świętego. 

Możesz zgromadzić przeróżne skarby, ale najcenniej-

szym jest prawdziwy przyjaciel. 

Gdy sam siebie okradasz z modlitwy, to czynisz tak, jak-

byś wyciągał rybę z wody. Jak dla niej woda jest gwaran-

tującym życie elementem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. 

Modlitwa jest największym dobrem, jest intymną wspól-

notą z Bogiem, musi pochodzić z serca, musi zakwitać co-

dziennie, w dzień i w nocy 

 więcej… 

https://marylka57.blogspot.com/2014/09/sw-jan-chry-

zostom.html 

 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2j.html
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2j.html
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7j.html
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7j.html
https://marylka57.blogspot.com/2014/09/sw-jan-chryzostom.html
https://marylka57.blogspot.com/2014/09/sw-jan-chryzostom.html


      
1. USA – NY, fg w kt św. Patryka; P1260453- 27.IX.’08. 

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

 

       
3. Jarosław, PDK, ob. w kl Bożego Ciała 

J6,4- Warszawa, fg w ko św. Stanisława BM; 

J6,5- Wieluń, ŁDZ, ko Zwiastowania NMP 
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