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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

DOBRE UCZYNKI 
 
 Często dobre słowo, wyszeptane a propos, może zrobić wiele dobrego. 

Nie zaniedbujmy nigdy powiedzieć choćby jednego dobrego słowa, je-
żeli nadarzy się okazja. (bł. Elżbieta z Dijon)  

 
 Nie zawsze mamy możliwość i siłę spełniać wielkie czyny, ale drobne 

co chwila spełniać musimy – spełniajmy je więc dobrze. (św. Franci-
szek Salezy) 

 
 Wtedy człowiek najbardziej podobny jest do Boga, gdy innym dobro-

dziejstwa świadczy. (św. Jan Chryzostom)  
 
 Nie osądzajcie dobrych czynów według ich własnej urody, ale po tym, 

czy podobają się Bogu. 
 
 Nawet drobne czyny są wielkie i wspaniałe, kiedy są spełniane z czy-

stym i gorącym pragnieniem podobania się Bogu. (św. Franciszek Sa-
lezy) 

 
 Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez 

uczynków. (św. Jakub Apostoł, Jk 2, 26) 
 
 Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga. (św. Jan Apostoł, 3 J 11) 

 
 Błogosławiony ten, kto w chwili śmierci może stwierdzić, że w swoim 

życiu czynił dobrze. 
 
 Mojej nagrody oczekuję jedynie od Boga, sprawiedliwego dawcy na-

gród za dobre dzieła. 
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 Na końcu życia zbiera się owoce dobrych uczynków. 
 
 Nie traćcie czasu, czyńcie dobrze, czyńcie wiele, a nigdy nie pożałuje-

cie, żeście coś zrobili. 
 
 Pracujmy i pozwólmy innym mówić – nie troszczmy się o to, co mogą 

o nas powiedzieć. My zawsze mówmy dobrze o wszystkich. 
 
 Tylko dobre dzieła są prawdziwymi bogactwami, które przygotowują 

nam miejsce tam, w niebie. 
 
 O chorych, dzieci, starych i ubogich troszczcie się szczególnie, a zyska-

cie błogosławieństwo Boga i życzliwość ludzi. (św. Jan Bosko) 
 
 Czy chcecie czynić dobrze sami sobie? Czy chcecie się zbawić? Bracia 

moi, na miłość Boską, czyńcie dla siebie dobrze! (św. Jan Boży) 
 
 Jeżeli wyznanie grzechów przynosi tyle ukojenia, to o ileż więcej przy-

niesie obmycie ich przez dobre uczynki! (św. Jan Chryzostom) 
 
 Zasługa z dobrych uczynków, jakimi są posty, jałmużny, pokuty, modli-

twy itd., wypływa nie tyle z ich ilości i rodzaju, ile raczej z miłości Boga, 
dla której zostały spełnione... (św. Jan od Krzyża) 

 
 Bez uczynków nie ma ani woli prawdziwej, ani żywej wiary. (św. Ka-

tarzyna z Sieny) 
 
 Cokolwiek się zrobi lub pomyśli, to zostanie na wieki na nasze konto 

zapisane. 
 
 Każdy twój czyn zapisany będzie trwał na wieki. (św. Maksymilian 

Maria Kolbe) 
 

 Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych 
czynów. Jest to bowiem dobre i pożyteczne dla ludzi. (św. Paweł, Tt 3, 8) 

 
 Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, 

świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [ wiekuiste ] jako od-
płatę. (św. Paweł, Kol 3, 23) 

 
 Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się 

Bóg takimi ofiarami. (Hbr 13, 16) 
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 Kto stara się dawać dobry przykład, ten czyni coś całkiem wielkiego. 

 
 Pamiętajcie, aby w wasze działanie nigdy nie wkradł się nawet cień 

osobistej korzyści. 
 
 Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcić do miłości i do do-

brych uczynków. (św. Paweł, Hbr 10,24) 
 
 W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy 

zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. 
 
 A zatem dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza na-

szym braciom w wierze. (św. Paweł, Ga 6, 9 – 10) 
 

 Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze. (św. Paweł, 2 
Tes 3, 13) 

 
 Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do 

milczenia niewiedzę ludzi głupich. (św. Piotr Apostoł, 1 P 2, 15) 
 
 Dobroczynność – niezależnie od tego, skąd pochodzi – jest zawsze 

córką tej samej matki, czyli Opatrzności Bożej. (bł. Ojciec Pio) 
 
 Jeżeli chcesz pomóc ludziom, bądź dla nich przede wszystkim dobrym 

przykładem. (bł. Rupert Mayer) 
 
 Kto z radością, dobrocią, gotowością do pomocy i ofiary, z pobłażliwo-

ścią i cierpliwością staje naprzeciw człowieka, ten ułatwia sobie kon-
takt międzyludzki. 

 
 Musi z nas promieniować ciepło, aby ludziom było dobrze w pobliżu 

nas. Ale muszą wyczuwać, że źródłem tego ciepła jest nasze zjednocze-
nie z Bogiem. 

 
 Uczynki zewnętrzne są konieczne, ale trzeba je spełniać w dobrej in-

tencji; muszą wypływać z serca czystego i miłego Bogu. (bł. Rupert 
Mayer) 

 
 Trzeba dawać i dawać, ktokolwiek prosi. Tego chce Ewangelia. Nie wy-

starczy ustępować: trzeba ustępować grzecznie, nie dyskutując, nie 
protestując... (św. Teresa z Lisieux) 
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 Nie wystarczy wypełniać dobre dzieła, trzeba wypełniać je dobrze, na 

podobieństwo Jezusa Chrystusa, o którym napisano: „Przeszedł przez 
życie dobrze czyniąc”. (św. Wincenty a Paulo)  
 

 

 


