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MROKI 

GRZECHU 
 
 
 

 

GRZECHY RÓŻNE 
 
 
 Aby oszukać kobietę, potrzebny był wąż, ale aby oszukać mężczyznę 

wystarczyła kobieta. (św. Ambroży) 
 
 Kto się na złych nie gniewa i występnych oszczędza, ten źle czyni; jed-

nemu pobłaża, wielu szkodzi; ojcem jest do złego, ale tyranem dla 
wielu dobrych. 

 
 Panie, jakiż cios zadałeś wszystkim gwałtownikom i okrutnikom, gdy 

rzekłeś: „Kto jest bez winy, niech pierwszy na nią kamień rzuci”. (św. 
Augustyn) 

 
 Chleb, który macie w nadmiarze, jest chlebem zgłodniałych; szata wi-

sząca w waszej szafie jest ubraniem dla tych, którzy są nadzy; obuwie, 
którego wy nie nosicie, jest obuwiem ubogich; pieniądze, które wy 
trzymacie w ukryciu, są pieniędzmi ubogich; uczynki miłości, których 
wy nie wykonujecie, są także niesprawiedliwością, którą wy wyrządza-
cie. (św. Bazyli Wielki) 

 
 Kiedy jesteśmy pogardzani, zasmuca nas ludzkie uczucie, a pociesza 

nas w tym uczucie ducha. (św. Franciszek Salezy) 
 
 Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i 

Prawo potępi was jako przestępców. (św. Jakub, Jk 2, 9) 
 
 Ten, kto gorszy słowami, rozmowami i czynami, nie jest przyjacielem, 

ale zabójcą duszy. 
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 Ten, kto nie szanuje matki i ojca, ściąga na swoją głowę przekleństwo 

Boga. (św. Jan Bosko) 
 
 Zgrzeszyć to rzecz ludzka, lecz upierać się w grzechu, to nie ludzka, ale 

zgoła diabelska. 
 
 Wielkim grzechem jest niedbałość rodziców względem swych dzieci. 

Ona to prowadzi do największych przewrotności. (św. Jan Chryzo-
stom) 

 
 Ci, którzy ciemiężą innych i pozbawiają ich wolności, z pewnością nie 

mogą wnieść swojego wkładu w jedność. (bł. Jan XXIII) 
 
 Czasami uważam, że garstka nieprzyjaciół Boga i Jego Kościoła żyje 

dzięki strachliwości wielu dobrych ludzi i przejmuje mnie wstyd. 
 
 Gdy ujrzysz się takim, jakim jesteś, przestaniesz się dziwić, że tobą po-

gardzają. 
 
 Mówisz, krytykujesz... Wydaje się, że bez ciebie nic dobrego nie wycho-

dzi. – Nie gniewaj się, gdy ci powiem, że zachowujesz się jak arogancki 
despota. 

 
 Przemoc nie jest dobrą metodą przekonywania..., a tym bardziej apo-

stolstwa. 
 
 Wbrew swoim zamierzeniom ci, którzy prześladują – uświęcają... Ale 

biada tym „uświęcicielom”! (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Zuchwałością jest w sprawach niepewnych skwapliwie i nierozważnie 

wyrokować.  (bł. Wincenty Kadłubek) 
 
 Prawo [jest przeznaczone] dla postępujących bezprawnie i dla niesfor-

nych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, (...) 
dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą (...) dla kłam-
ców, krzywoprzysięzców... (św. Paweł, 1 Tm 1, 9-10) 

 
 Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego... Ich lo-

sem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się 
wstydzić. (św. Paweł, Flp 3, 18-19) 
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 Zwątpienie w Boga jest dla Niego największą obelgą. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Gdzie podważa się sprawy Boga, tam umiera pokój.  

 
 W żadnym wypadku nie powinniśmy niczego mówić czy robić, o czym 

wiemy, że to rani drugich. (bł. Rupert Mayer) 
 
 Kto usiłuje czynić rzeczy nadzwyczajne w nieodpowiednim czasie i bez 

potrzeby, ten popełnia grzech ciężki, ponieważ kusi Boga. (św. Edyta 
Stein) 

 
 

 

 


