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MROKI 

GRZECHU 
 
 

EGOIZM 
 
 
 Kto kocha siebie a nie Boga, nie kocha siebie; kto natomiast kocha Boga 

a nie siebie, siebie kocha. 
 
 Człowiek, kochając samego siebie, gubi się. (św. Augustyn) 

 
 Miłość własna trwa do końca życia. Zawsze będziemy czuli jej przy-

pływy. Wystarczy jednak tylko je powstrzymywać. (św. Franciszek 
Salezy) 

 
 Czujesz się samotny... Skarżysz się... Wszystko ci dokucza. – Ponieważ 

twój egoizm izoluje cię od twoich braci i ponieważ nie zbliżasz się do 
Boga. 

 
 Jeśli jesteś próżny, jeśli troszczysz się jedynie o własną wygodę, jeśli 

chcesz, by wszyscy ludzie, a nawet cały świat kręcił się wokół ciebie, 
nie masz prawa nazywać się chrześcijaninem... 

 
 Jeżeli upadłeś, podnieś się z większą nadzieją... Jedynie miłość własna 

nie rozumie tego, że błąd, kiedy się go poprawia, pomaga poznać sa-
mego siebie i upokorzyć się. 

 
 Nie da się doskonale miłować Boga, jeśli pozwalamy, by egoizm lub 

apatia zwyciężyły w odniesieniu do bliźniego. 
 
 Niektórzy nie słuchając – nie chcą słuchać niczego innego jak tylko 

słów, które noszą w swojej głowie. 
 
 



 - 2 - 

 
 Oto wymówka charakterystyczna dla człowieka próżnego i egoisty: 

”Nie lubię się w nic angażować”. 
 
 Większość tych, co mają problemy osobiste, „mają je” z powodu egoi-

zmu, gdyż myślą tylko o sobie. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Wystarczy jedna myśl miłości własnej, aby na zawsze obrócić w pe-

rzynę nieskończoność najszlachetniejszych dusz. (bł. Jan XXIII) 
 
 Samotnym jest ten, kto zamyka się w obrębie miłości egoistycznej. 

 
 Miłość własna, niszczycielka miłości bliźniego i miłosierdzia, jest po-

czątkiem i zasadą wszelkiego zła. 
 
 Miłość własna zatruła świat cały i nabawiła choroby ciało mistyczne 

świętego Kościoła i całe ciało religii chrześcijańskiej. (św. Katarzyna 
ze Sieny) 

 
 Gdyby nie było miłości własnej, to nie byłoby upadków. 

 
 Miłość własna jest nienawiścią własną; nieprzyjacielem najgorszym, 

mało znanym, ukrywającym się, mało zwalczanym, przyczyną niepo-
koju. 

 
 Największym nieprzyjacielem miłości Bożej jest miłość własna. (św. 

Maksymilian Maria Kolbe) 
 
 Miłość własna – córka pychy – jest złośliwsza od samej matki. (bł. Oj-

ciec Pio) 
 
 Panie, zechciej mi dać duszę, której obcą jest nuda, która nie zna szem-

rania, i nie pozwól, ażebym kłopotał się zbyt wiele wokół tego pano-
szącego się czegoś, które nazywa się „ ja”. (św. Tomasz Morus) 

 
 Miłość własna, przykryta welonem miłości, sprawia, iż często wie-

rzymy, że służymy Bogu, podczas gdy szukamy jedynie własnej satys-
fakcji. (św. Wincenty a Paulo) 

 
 


