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MROKI 

GRZECHU 
 
 

CHCIWOŚĆ I BOGACENIE 
 
 
 Chciwość chciałaby wszystko posiadać. 

 
 Bóg stworzył bogatego, by przychodził z pomocą biednemu, a bied-

nego – by doświadczyć bogacza. 
 
 Bądźcie bogatymi, aby dawać z dobrego serca. (św. Augustyn) 
 Czym zatem są bogactwa, skoro, im bardziej się powiększają, tym 

mniej zaspokajają sytość i tym bardziej zapalają pragnienie? 
 
 Godne jest potępienia nie używanie bogactw, lecz ich pożądanie. 

 
 Niechaj się bogaty stanie pokornym, niech się więcej raduje tym, że jest 

chrześcijaninem – niż swymi dostatkami. 
 
 Prośmy o dobra ziemskie z umiarkowaniem i pamiętajmy, jeżeli je 

otrzymamy, że dane są przez tego, który wie, co nam jest potrzebne i 
korzystne. 

 
 Przyczyną pychy bogacza jest pewność siebie i nadzieja położona w źle 

zabezpieczonych bogactwach. 
 
 bogaczu! Nic nie przyniosłeś ze sobą na świat, ale też i nic nie będziesz 

mógł z niego ze sobą zabrać. 
 
 Dobra tymczasowe satysfakcjonują jedynie tych, którzy nigdy nie za-

znali nawet pragnienia dóbr wiecznych. 
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 Zbytek bogatych jest tym, co konieczne biednym: mamy cudzą rzecz, 
kiedy mamy to, co nam zbywa. 

 
 Dobra ziemskie są to skarby, które posiadamy we śnie: czynią bogatym 

aż do chwili przebudzenia, ale przekształcają się w straszliwe ubóstwo, 
kiedy sen mija. (św. Augustyn) 

 
 Bóg nie potępia bogactwa ale tych, którzy w bogactwach pokładają 

swoje serce. Istotnie nie oddalił Zacheusza, który był bogaty, ale 
wszedłszy do jego domu przyniósł mu błogosławieństwo i zdrowie. 
(św. Albert Wielki) 

 
 Moim zdaniem nie godzi się nam pragnąć bogactwa, jeżeli go nie 

mamy, ani szczycić się nim, jeśli je posiadamy; nie ono samo bowiem 
przynosi zaszczyt posiadaczowi, lecz sposób, w jaki je używa. (św. Ba-
zyli Wielki) 

 
 Bogactwo gromadzi się z trudem, chroni z niepokojem i traci z bólem. 

(św. Bernard) 
 
 Jaka korzyść z wybijania ścian klejnotami, kiedy Chrystus jest w nie-

bezpieczeństwie z powodu głodu ubogiego? To, co posiadasz, nie na-
leży do ciebie – tobie jedynie zostało powierzone jego zarządzanie.  

 
 Każdy bogacz to niegodziwiec lub spadkobierca niegodziwca. (św. Gi-

rolamo) 
 
 Bogaczowi na nic się nie przydadzą skarby, gdy ich nie umie używać; 

owszem, zgubę mu gotują. 
 
 Człowiek litościwy lubi drugim udzielać ze swego, natomiast zły i 

chciwy lubi drugim zabierać i sobie gromadzić. (św. Grzegorz Wielki) 
 
 Gdy ryba chwyta żer założony na wędkę, więcej traci niż zyskuje, bo 

dostawszy robaka traci życie. Tak samo chciwy sędzia – przyjmując po-
darek – traci coś lepszego: niezależność i duszę. (św. Ignacy Loyola) 

 
 Chciwiec jest tylko stróżem pieniędzy, nie zaś ich panem; jest ich sługą, 

nie właścicielem. 
 
 Nic nas nie czyni tak uległymi diabłu, jak chęć posiadania coraz to 

większej majętności i chciwość. 



 - 3 - 

 
 Słusznie oburzamy się bardziej na tych, którzy choć mają dużo, na cu-

dze się łakomią, niż na tych, których nędza przywodzi do kradzieży. 
 
 Zaiste, bogactwo czyni ludzi nierozumnymi i szalonymi. (św. Jan Chry-

zostom) 
 
 Dochodzę do wniosku, że nie ma nikogo, komu bardziej należałoby 

współczuć jak bogatym, ponieważ nie kochają dobrego Boga. 
 
 Wasze dobra nie są niczym innym jak depozytem, który dobry Bóg zło-

żył w wasze ręce: po tym, co konieczne wam i waszej rodzinie, reszta 
należy się ubogim. (św. Jan Maria Vianney) 

 
 Jeżeli jesteś człowiekiem Bożym, pogardzaj bogactwem z takim samym 

zaangażowaniem, z jakim ludzie światowi dążą do jego zdobycia. (bł. 
Josemaria Escriva) 

 
 Prawdziwym nieszczęściem człowieka – a nawet całego społeczeństwa 

– jest to namiętne i egoistyczne dążenie do dobrobytu: chęć usunięcia 
wszystkich przeciwności. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 ... chociażby starzec poskromił w sobie wszelkie potwory wad, dwóm 

ulega nadal, a mianowicie próżności i chciwości. (bł. Wincenty Kadłu-
bek) 

 
 Bogactwa ziemskie są największym ubóstwem. (św. Katarzyna ze 

Sieny) 
 
 ... biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. (św. Łu-

kasz, Łk 6, 24) 
 
 A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i zasadzkę oraz w liczne 

nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i 
zatracenie. (św. Paweł, 1 Tm 6, 9) 

 
 Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali na-

dziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego 
obficie udziela do używania... (św. Paweł, 1 Tm 6, 17) 

 
 [Bogaci] niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą 

hojni, uspołecznieni...  (św. Paweł, 1 Tm 6, 18) 
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 Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając 

się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli 
wielu boleściami. (św. Paweł, 1 Tm 6, 10) 

 
 Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: 

zadowalajcie się tym, co macie. (św. Paweł, Hbr 13, 5) 
 
 Mają serca wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. (św. 

Piotr, 2 P 2, 14) 
 
 (...) żądza czci prowadzi zawsze z sobą pewną chciwość pieniędzy i ma-

jętności. (św. Teresa z Avili) 
 
 

 

 


