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MROKI 

GRZECHU 
 
 

BEZBOŻNOŚĆ 
 
 
 Nic nie może zadowolić tego, kogo nie zadowala Bóg. (św. Alfons 

Maria di Liguori) 
 
 Kto żyje bez Chrystusa, stoi na zewnątrz przed drzwiami ojcowskiego 

domu, na ulicy bez dachu nad głową. (św. Ambroży z Mediolanu) 
 
 Bóg tylko tego opuszcza, kto Go pierwszy opuścił.  

 
 Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu, jak ktoś, kto walczy bez 

nadziei na zwycięstwo. (św. Augustyn) 
 
 Nie może mieć Boga za Ojca ten, kto Kościoła nie ma za matkę. (św. 

Cyprian z Kartaginy) 
 
 Kto unicestwił śmierć, zgładził grzech, piekłu wydarł łupy, złamał moc 

diabła?... On cały świat odnowił, a ty Mu nie ufasz. (św. Jan Chryzo-
stom) 

 
 Ci, którzy nie mają wiary, mają duszę bardziej ociemniałą od tych, któ-

rzy nie mają oczu. (św. Jan M. Vianney) 
 
 Człowiek oderwany od Boga staje się nieludzki wobec siebie i istot so-

bie podobnych. (bł. Jan XXIII) 
 
 Fala brudu i zgnilizny – czerwono-zielona – stara się zalać ziemię, aby 

w niecny sposób zbeszcześcić Krzyż Odkupiciela. (bł. Josemaria 
Escriva de Balaguer) 
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 Bystrość rady niegodziwca, to trucizna w puszce lekarza. Sąd na języku 

bezbożnego, to miecz w ręku szaleńca. (bł. Wincenty Kadłubek) 
 
 Dlaczego dziś wielu usiłuje wmówić w siebie i innych, że nie ma Boga, 

chociaż doskonale wiedzą o tym, że nawet marnego komara wszyscy 
razem uczeni utworzyć nie potrafią? 

 
 Nie wierzę, że nasi „zawodowi niedowiarkowie” nie mają nigdy okre-

sów jasnego poznania, w których zdają sobie sprawę, że okłamują tylko 
siebie. 

 
 ... ubolewać należy, że uderzył on (socjalizm) na Kościół, usiłuje wy-

drzeć robotnikowi, a nawet dziecku, najdroższy skarb wiary i naj-
wznioślejsze a wrodzone ideały. Wszedłszy tak na błędną drogę, stwa-
rza tylko niewolę i tyranię rządu nad obywatelami... 

 
 Twierdzić, jakoby wszystko [w przyrodzie] powstało jakimś niewytłu-

maczalnym przypadkiem, jest taką samą niedorzecznością, jak gdyby 
ktoś sądził, że zegarek sam, bez niczyjej pomocy. Ot tak przypadkiem 
się utworzył. (św. Maksymilian Maria Kolbe) 

 
 Niewiara, obojętność w wierze spoczywają zwykle na fundamencie 

prawie kompletnej ignorancji religijnej. (bł. Urszula Ledóchowska) 
 
 Ateista zawsze będzie szydził, lecz my, którzy z przekonaniem słu-

chamy słowa Bożego, powinniśmy żyć według wiary. (św. Leopold 
Mandić) 

 
 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. (św. Paweł, Hbr 11, 6) 

 
 Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. (św. Paweł, 2 Tm 

2, 12) 
 
 Można być „mocnym w dogmatach”, nie będąc w ogóle wierzącym. 

(św. Edyta Stein) 
 


