
 - 1 - 

 
MROKI 

GRZECHU 
 
 

BŁĘDY ŻYCIOWE 
 
 
 Próżna radość świata czyni człowieka wewnętrznie głuchym, ponie-

waż, kto kocha światową radość, niechętnie słucha słowa Bożego.  
 
 Za każdym razem, kiedy człowiek powstrzymuje się od popełnienia 

błędu, przyjmuje duchowo Boga w swoim sercu. (św. Albert) 
 
 Nie sądź i nie karć surowo człowieka błądzącego, ale łagodnie. Gdybyś 

chciał ratować człowieka, który ugrzązł w bagnie, to byś go nie wpy-
chał głębiej, ale wyciągał. 

 
 Kto nie pragnie rzeczy wiecznych, kocha rzeczy ziemskie. (św. Antoni 

Padewski) 
 
 Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest 

rzeczą diabelską. 
 
 Ludzie są bardziej skłonni do uniewinniania się niż do oskarżania 

przed sobą. 
 
 Trzeba nienawidzić błędy, a kochać błądzących.  

 
 Przemoc przyzwyczajenia pociąga i pęta ducha nawet wbrew jego 

woli, ale nie bez jego winy. 
 
 Nie myśl, że kochasz brata swego, jeżeli nie poddajesz go żadnej dys-

cyplinie, albo że kochasz swego bliskiego, jeżeli nie czynisz mu wyrzu-
tów. To nie miłość – to słabość. (św. Augustyn) 
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 Orli mamy wzrok, gdy chodzi o błędy bliźniego; na własne błędy jeste-

śmy ślepi. 
 
 Bardzo często zatrzymujemy się na pragnieniu bycia aniołami raju, a 

nie dokładamy wysiłku, aby być uczciwymi ludźmi na tym świecie. 
(św. Franciszek Salezy) 

 
 Jesteśmy pielgrzymami! Toteż zamiast błąkać się po bezdrożach tego 

zwodniczego świata, powinniśmy wpatrywać się w kierunek wiodący 
nas do naszej prawdziwej Ojczyzny. (św. Gabriel od MBB) 

 
 Nikogo nie sądzić pochopnie, lecz starać się wytłumaczyć cudze błędy 

i niedociągnięcia, zarówno przed sobą jak i przed drugimi; zawsze ży-
wić w sercu i przejawiać na zewnątrz dobre mniemanie o drugich. (św. 
Gabriel od Matki Bożej Bolesnej) 

 
 Zwykle przejmujemy błędy od tych, z którymi przestajemy. Choroby 

duszy tak samo są zaraźliwe, jak niektóre choroby ciała. (św. Grzegorz 
I Wielki) 

 
 To, co dajemy ze smutną duszą i z przymusu, nie jest miłe i nie ma w 

tym nic sympatycznego. (św. Grzegorz z Nazjanzu) 
 
 Dobrzy i od złych się uczą, bo poznawszy ich błędy naprawiają swoje. 

 
 Nasze błędy uważamy za małe i łatwe do zniesienia dla innych; błędy 

bliźniego wydają się nam większe i bardziej nieznośne od naszych. 
(św. Hieronim) 

 
 Błąd jest dobrym nauczycielem, bo oducza i chroni od innych błędów; 

raz zaszkodził, a zawsze pomaga. Kto raz upadł na lodzie, ten potem 
ostrożnie po nim chodzi. (św. Ignacy Loyola) 

 
 Nie nazywajcie radością tego, co pozostawia gorycz w duszy. 

 
 Nie nazywajcie rozrywką dnia, który pozostawia wyrzuty sumienia, w 

sercu lęk oraz lęk przed sądem Boga. 
 
 To, co cię unieszczęśliwi w wieku dojrzałym, to złe przyzwyczajenia z 

młodości. 
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 Unikajcie niepohamowanej radości, ponieważ zabija ona tę odrobinę 

dobra, którą nabyliśmy. (św. Jan Bosko) 
 
 Błędy cudze niech będą dla ciebie zwierciadłem, które wskazuje ci, co 

masz ze siebie usunąć. Ucz się z cudzych błędów, jak masz ich unikać. 
 
 Co jest matką i korzeniem rozpaczy? Brak rozwagi. 

 
 Jedynie ci, którzy nie walczą, nie zostają ranni. 

 
 Kto sam ma wiele błędów, ten i drugim dużo ich przypisuje, bo według 

siebie innych sądzi. 
 
 Jeśli wszyscy chcemy rozkazywać, któż będzie słuchał? (św. Jan Chry-

zostom) 
 
 Fałszywy krok może zepsuć wszelkie dobro. (bł. Arnold Janssen) 

 
 Z radości w rzeczach widzialnych, jeśli się od nich nie odrywa by dążyć 

do Boga, rodzi się wprost próżność duchowa, roztargnienie umysłu, 
niepohamowana chciwość, nieład, zamieszanie wewnętrzne i ze-
wnętrzne, wreszcie nieczystość w myślach i zazdrość. (św. Jan od 
Krzyża) 

 
 Nigdy nie należy mylić błędu z osobą, która go popełniła, nawet wtedy, 

gdy chodzi o błąd lub niewłaściwą znajomość prawdy w dziedzinie mo-
ralności czy religii. 

 
 Po błędzie – akt głębokiej pokory; potem zaczynam wszystko od nowa 

wesoły i uśmiechnięty – zupełnie jakby Jezus pogłaskał mnie po gło-
wie. 

 
 Władza, która opiera się tylko czy przede wszystkim na groźbie, stra-

chu przed karą lub na obietnicy i nagrodzie, nie popycha skutecznie 
istnień ludzkich ku wprowadzeniu w życie wspólnego dobra. (bł. Jan 
XXIII) 

 
 Grzeczność zawsze, wobec wszystkich. Ale szczególnie wobec tych, 

którzy podają się za przeciwników – ty nie traktuj nikogo jak wroga – 
gdy się starasz wyciągać ich z błędu. 
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 Jeśli błędy twe sprawiają, że stajesz się bardziej pokorny, jeśli prowa-

dzą cię do usilnego szukania pomocy Bożej dłoni, stanowią drogę do 
świętości: felix culpa – błogosławioną winę! – jak śpiew Kościół. 

 
 Naucz się mówić „nie” bez niepotrzebnego zadawania ran, bez ostrych 

form odmowy, które szkodzą miłości bliźniego. – Pamiętaj, że zawsze 
znajdujesz się w obecności Boga! (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Kto zaniedbuje modlitwę, na początku żyje z rezerw duchowych..., a 

potem – z oszustwa. 
 
 Nie osądzajcie, zanim nie wysłuchacie obydwu stron. Osoby uchodzące 

za bardzo pobożne łatwo zapominają o tej formie elementarnej ostroż-
ności. 

 
 Po cóż nachylać się i pić z kałuży uciech światowych, jeśli masz moż-

ność nasycić pragnienie w wodach tryskających aż ku życiu wiecz-
nemu? 

 
 To niedopuszczalne, abyś tracił czas na „swe głupstwa”, kiedy czeka na 

ciebie tyle dusz. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Nie podejrzliwa jest lekkomyślność niewiast. 

 
 Wielki błąd popełniamy, jeśli nie chwalimy dobrych czynów innych, ale 

też nie osiągamy żadnej nagrody, jeśli, ile tylko możemy, tych czynów 
nie naśladujemy.  

 
 Wyznaję, iż całkowicie błądzą ci, którzy złoty tron szlachectwa na lę-

dźwiach zasadzają, a nie na sercu. 
 
 Za szaleństwa głowy często pokutują członki, a błąd członków niekiedy 

odbija się na głowie. (bł. Wincenty Kadłubek) 
 
 Nie wymawiaj się, gdy zbłądzisz, nie zwalaj winy na drugich. Nie kłuj 

tych, co cię upominają. Nie wymawiaj z góry błędów, które ci kto chce 
powiedzieć. 

 
 Tak długo się ćwicz, aż nie będziesz chciał, żeby błędy twoje były 

ukryte, ale raczej będziesz się radował, że cię mają za niedoskonałego, 
a to na zadośćuczynienie za błąd. (bł. Maksymilian Maria Kolbe) 
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 Walczyć muszę z wielu błędami, ponieważ wiem, że sama walka nikogo 

nie poniża, ale tchórzliwość i upadek. (św. Faustyna Kowalska) 
 
 Od przegranej orężnej (bitwy) bardziej przeraża upadek ducha. Wąt-

piący staje się mimo woli sojusznikiem Boga. (bł. Michał Kozal) 
 
 Można powiedzieć o wielu chrześcijanach, że posługują się Bogiem, za-

miast służyć Bogu. (bł. Honorat Koźmiński) 
 
 Nie sądźmy, że ustępując błędom i pobłażając im, albo nawet poświę-

cając pewne cząstki istotnej prawdy, pociągamy kogokolwiek do kato-
licyzmu. 

 
 Nie wolno nam nigdy porzucać troski o tych, którzy grzęzną w niepra-

wościach, błądzą w ciemnościach, ponieważ nie poznali wiary, albo ją 
utracili i błądzą z dala od Chrystusa i Kościoła. 

 
 Sam człowiek nie zawsze widzi i dostrzega własne braki albo jeżeli je 

widzi, to często niechętnie i jakby patrząc na nie przez palce. Kiedy 
więc inni wskażą nam błąd, wówczas i my sami lepiej i dokładniej 
zwrócimy na niego uwagę. (bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 Ludzie światowi, zaangażowani w swe sprawy, żyją w ciemności i błę-

dzie, nie myśląc o poznaniu rzeczywistości Bożej, nie troszczą się – 
chociażby odrobinę – o własne zbawienie wieczne. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Strzeżmy się osądzania czyich błędów, bo cóż nam wiadomo o walce 

tego człowieka z jego słabościami. (bł. Rupert Mayer) 
 
 Pan jest cierpliwy i ma wielkie miłosierdzie. W swojej ekonomii potrafi 

wykorzystać nawet nasze błędy, jeżeli złożymy je na Jego ołtarzu. (św. 
Edyta Stein) 

 

 


