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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

DZIECKO 
 

 
 Na wszystkich dzieciach łaski, w jakikolwiek sposób zrodzonych, spo-

czywa słodkie jarzmo dzieci Bożych. (św. Augustyn) 
 

 Powierzajmy się zawsze Bożemu sądowi i Bożemu miłosierdziu, a 
przeciw Jego woli nie chciejmy mieć czego on nam nie chce udzielić, 
byśmy snadź szukając ziemskiej pociechy z dzieci, nie utracili nagrody 
wiecznej. 

 
 Wielu miało dzieci ze szkodą dla siebie, wielu zaś nie miało dzieci dla 

swego dobra. 
 
 Gdy Bóg dzieci daje, trzeba mu za to dziękować, a kiedy nie daje, też 

trzeba dziękować. Bo on sam najlepiej wie, co dla nas najlepsze. (św. 
Cezary z Arles) 

 
 Którym niepłodność dzieci odmówiła, dała im je litość Boga.  

 
 Niechaj ojcowie dziękują, iż porodzili; dzieci, iż się urodziły; matki, iż 

zostały uczczone nagrodami małżeństwa; dzieci bowiem są zapłatą za 
ich trudy. 

 
 Niemałym jest darem Boga: danie dzieci, krzewicieli rodu i dziedziców 

majątku. (św. Ambroży) 
 
 Dwa razy grzeszysz i podwójnej dopuszczasz się zbrodni, przez to że 

nie starasz się dla synów swych o pomoc Boga Ojca i że uczysz synów, 
by więcej miłowali majątek niż Chrystusa. 
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 Jeżeli prawdziwie miłujesz dzieci swe, jeżeli okazujesz im pełną i oj-
cowską słodycz miłości, usilnie starać się winieneś sprawiedliwym po-
stępowaniem polecać dzieci swe Bogu. 

 
 Występnym i zdradliwym jesteś ojcem, jeżeli nie zabiegasz wiernie 

koło dobra swych synów, jeżeli nie starasz się o zachowanie ich w reli-
gijnej i prawdziwej miłości. Dlaczego wysilasz się bardziej o ziemski 
niż o niebieski majątek, dlaczego dzieci swe wolisz oddać diabłu niż 
Chrystusowi? (św. Cyprian) 

 
 Jedni tęsknią za potomstwem, jak inni cierpią z powodu dzieci. (św. 

Grzegorz z Nazjanu) 
 
 Jeśli odpowiedzialność za dorosłe i samodzielne dzieci spada na rodzi-

ców, to o ileż bardziej za niedorosłe i słabe. (św. Hieronim) 
 
 Gdy dziecko się urodzi, cały wysiłek obraca ojciec nie na to, jak jego 

życiową drogę skierować ku dobru, lecz jak je ładnie ubrać i przyoblec 
w złote ozdoby. 

 
 Gdy zdrowy jest korzeń, zdrowe będą i latorośle. 

 
 Jeśli dzieci od młodości wzrastać będą bez pouczenia, cóż z nich bę-

dzie? 
 
 Jeśli kochasz dziecko, okaż to czynem. Otrzymasz za to nagrodę. (św. 

Jan Chryzostom) 
 
 Już samo imię powinno dzieci pobudzać do cnoty. Nie należy im dawać 

imion ojca, matki, dziadka i pradziadka, lecz świętych – męczenników, 
biskupów i apostołów. Niech takie imię pobudza ich do gorliwości. 

 
 Należy strzec dzieci, jak kwiaty, które potrzebują wiele opieki, póki są 

młode i delikatne. 
 
 Nie mała bowiem rzecz, gdy oddajecie dzieci Bogu, od którego je wzię-

liście. 
 
 Nie rodzenie czyni matkę, lecz dobre wychowanie. 

 
 Rozpocznijmy troskę o nasze dzieci od wyboru imienia. Niech żyją one 

według wzoru świętego, którego noszą imię. 
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 Troszczymy się o majątek dla dzieci, ale nie o nie same. Ćwicz duszę 

syna, wtedy będzie on miał i majątek! Jeśli jego dusza ulegnie złu, na 
nic się nie przyda wszelkie bogactwo; jeśli jego dusza jest piękna i czy-
sta, nie przyniesie mu ubóstwo żadnej szkody. 

 
 Zepsucia świata nie można dlatego usunąć, że nikt nie zwraca uwagi na 

dzieci. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Dziecko szczęśliwe – nie tylko szczęściem ziemskim, ale szczęściem 

duszy – o wiele łatwiej pokona swe wrodzone złe skłonności, o wiele 
łatwiej zbliży się do Boga. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Jak małe dziecko potrzebuje przy sobie rodziców, kiedy wstaje i kła-

dzie się spać, tak i ty, jeśli jesteś dobrym dzieckiem Bożym, winieneś 
swoją pierwszą i ostatnią myśl każdego dnia zwracać do Niego. 

 
 Jeśli staniesz się prawdziwie dzieckiem i będziesz kroczył drogami 

dziecięctwa – o ile Pan cię nimi poprowadzi – pozostaniesz niezwycię-
żony. (bł. Josemaria Escriva) 

 

 

 

 

 


