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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

DOBRO I DOBROĆ  
 
 
 Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla 

wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić, 
nakarmić się, jeśli jest głodny. (św. Albert Chmielowski) 

 
 Bóg nie tylko jest dobrem, ale jest dobrem najwyższym. 

 
 Nadmiar dobroci nie szkodzi. 

 
 Niech dobry nie myśli, że jedynie on jest dobrym. 

 
 Nie można być prawdziwie dobrym, jeśli się nim nie jest w głębi duszy. 

(św. Augustyn) 
 
 Kto zaczyna dobrze żyć, temu jest obiecana nagroda; dana będzie tylko 

temu, kto do końca będzie dobrym.  (św. Bernard) 
 
 ... dusza moja wyrywała się ku swemu ostatecznemu celowi, ku Bogu 

swemu jedynemu dobru, którego utratę tak żywo odczuwała. (św. Eu-
geniusz de Mazenod) 

 
 Dobre słowo zmniejsza gniew jak woda ogień; dobrocią można uczynić 

owocnym każdy teren. Więcej much łapie się na kroplę miodu niż na 
baryłkę octu. 

 
 Gdziekolwiek się udacie, starajcie się zebrać coś dobrego i postępujcie 

jak pszczoły, które wracając do ula, niosą tam jedynie miód. 
 
 Dobrem jest posiadanie nie bogactw, ale bojaźni i miłości Bożej. 
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 Nie zaniedbujcie żadnej okazji czynienia dobra. Jeżeli zostawia się 

jedno dobro, aby szukać czegoś lepszego, traci się jedno i nie znajduje 
tego drugiego. 

 
 Podejrzana jest taka inspiracja, która prowadzi nas do pozostawienia 

dobra pewnego i już istniejącego, i poszukiwania lepszego, ale niepew-
nego i dalekiego. (św. Franciszek Salezy) 

 
 Ty jesteś dobrem, wszelkim dobrem, najwyższym dobrem, Panie, Boże 

żywy i prawdziwy. (św. Franciszek z Asyżu) 
 
 Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały, zstępuje z 

góry, od Ojca świateł. (św. Jakub Apostoł, Jk 1, 17) 
 
 Kto serce ma czyste, kto zgodny, kto dla prawdy prześladowanie cierpi, 

ten również wytycza życie swoje w kierunku dobra powszechnego. 
(św. Jan Chryzostom) 

 
 Aby czynić dobro, wystarczy mieć odrobinę odwagi, być gotowym na 

przyjęcie jakiegokolwiek upokorzenia, nie upokarzać nikogo, być zaw-
sze kochanym. 

 
 Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu: 

bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy. 
 
 Jeżeli chcesz stać się dobrym, praktykuj trzy rzeczy: radość, naukę i po-

bożność. To wielki program i jeśli go zastosujesz, będziesz mógł być 
szczęśliwy i zrobić wiele dobrego dla swojej duszy. (św. Jan Bosko) 

 
 Jezus nie nauczał nas, jak tworzyć niebo i ziemię, ale jak być zjednoczo-

nym i pokornym sercem. W tym tkwi właściwy fundament dobroci. 
 
 Moim pierwszym słowem jest dobroć; drugim dobroć; trzecim dobroć; 

z niej rodzi się sprawiedliwość, prawda, miłość i pokój. 
 
 Muszę za wszelką cenę być wierny mojemu postanowieniu: chcę być 

dobry, dobry dla wszystkich. (bł. Jan XXIII) 
 
 Aspiracja: niech będę dobry, a wszyscy inni lepsi ode mnie. (bł. Jose-

maria Escriva) 
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 Dobro najwyższe ucisz, koi, nasyca duszę. 
 
 Jeżeli człowiek pragnie dobroci, Ja jestem dobrocią. 

 
 W sobie znajdziecie nieogarnioną dobroć Boga, który przyjął podo-

bieństwo nasze, łącząc naturę boską z naturą ludzką. 
 
 Żadne dobro nie powinno być zaniedbane, albowiem każde dobro jest 

wynagrodzone, a każda wina ukarana. 
 

 Natychmiast to najlepszy czas do czynienia dobra. (św. Katarzyna ze 
Sieny) 

 
 Ten jest dobry, kto rządzi się duchem Bożym, a ten jest zły, kto się rzą-

dzi duchem tego świata. 
 
 Zło postępuje głośno, a dobro w cichości się spełnia. (bł. Honorat Koź-

miński) 
 
 Bądźmy dobrzy dla zwierząt, kwiatów dla wszystkich stworzeń, bo 

każde z nich Bóg stworzył w swojej dobroci, czcijmy więc ją we wszyst-
kich stworzeniach. 

 
 Być dobrym to znaczy żyć dla szczęścia innych, ich szczęście mieć 

przede wszystkim na względzie, zarówno w rzeczach wielkich jak i ma-
łych zawsze dążyć do tego, by innym życie osładzać i upiększać. 

 
 Dobre serce umie wyczuwać potrzeby drugiego serca, które pragnie 

dobrego słowa w chwilach ciemności duchowych, kiedy może droga 
przed nim nie znana, kiedy chce dobrze, ale nie wie, jak się do tego za-
brać. 

 
 Gromadź w sercu skarby dobroci, a jak woda płynie nieustannie ze źró-

dła tak z serca dobrego wytryskiwać będą nieustannie uczynki do-
broci, miłości, miłosierdzia, przebaczenia. 

 
 Miejmy serce szerokie w dobroci, serce, które w świetle Bożym umie 

rozeznać, kiedy miłość powinna brać górę nawet nad mniej ważnym 
od miłości obowiązkiem, a także – kiedy obowiązek jest ważniejszy i 
przede wszystkim musi być uwzględniony. 
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 Właśnie przez taką dobroć, która pamięta nie tylko o duszy, ale i po-
trzebach ciała, pociągamy serca do Boga. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Czynić dobro zawsze, wszystkim, nikomu zła. 

 
 Nie jest doskonale dobry ten, kto nie potrafi być dobrym z tym, kto jest 

zły. (bł. Alojzy Orione) 
 
 Boska dobroć nie tylko nie odrzuca skruszonych dusz, ale wyrusza na 

poszukiwanie dusz zatwardziałych. 
 
 Czyń dobro gdziekolwiek jesteś, aby każdy mógł powiedzieć: „To jest 

syn Chrystusa”. (bł. Ojciec Pio)  
 

 Czyńmy dobro, kiedy możemy i oddajmy chwałę naszemu Ojcu Niebie-
skiemu, uświęcajmy siebie samych i dawajmy dobry przykład innym.  

 
 Zaklinam was na litość Chrystusa Pana i na ogrom miłosierdzia Ojca 

Niebieskiego, abyście nigdy nie oziębli na drodze dobra. (bł. Ojciec 
Pio) 

 
 Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. (św. Paweł, 

1 Kor 10, 24) 
 
 Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu do-

bra? Ale jeżeli byście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, bło-
gosławieni jesteście. (św. Piotr Apostoł, 1 P 3, 13) 

 
 Dusze, które promieniują pokojem i dobrocią, czynią coś niezmiernie 

dobrego. 
 
 Wszystka dobroć ludzka przygotowuje drogę do Boga, który jest Miło-

ścią. (bł. Rupert Mayer) 
 
 Od pierwszych dni życia wiedziałam, że o wiele ważniejszym jest być 

dobrym niż mądrym. (św. Edyta Stein) 
 
 Dobro istniejące w porządku rzeczy stworzonych pochodzi od Boga.  

 
 Każda rzecz może być nazwana dobrą ze względu na dobroć Boża, 

która jest przyczyną wzorczą, sprawczą i celową wszelkiej dobroci. 
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 ... skoro Bóg jest najwyższym dobrem, co oczywiście jest prawdą, to i 

Boże stworzenie powinno być dobre. 
 
 ... tylko takie dobro może uczynić prawdziwie szczęśliwym, po którego 

osiągnięciu nie można już pragnąć żadnego dobra więcej. (św. Tomasz 
z Akwinu) 

 
 Bóg nie patrzy na sukces podejmowanych w imię dobra działań, lecz 

na miłość, z której czyn dobry wypełniamy. (św. Wincenty a Paulo) 
 
 
 

 


