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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

ŁAGODNOŚĆ  
 
 Im większa moc i potęga, tym łagodniejsze niech będzie serce. (św. Au-

gustyn) 
 
 Łagodnie upominany przyjmie upomnienie, ostro skarcony odrzuci 

upomnienie i zbawienie. (św. Efrem) 
 
 Pokora doskonali nas ku Bogu, a łagodność ku bliźniemu. (św. Franci-

szek Salezy) 
 
 Do skruszenia twardego serca wystarczy nieraz miękkie, łagodne 

słowo. 
 
 Upomnienie zbyt ostre lub w niestosownej chwili dane, czyni gorszym 

upomnianego, bo go jątrzy. Gdy łagodnie upominasz, zyskasz sobie mi-
łość winnego, który będzie się błędów wystrzegał, żeby ci nie sprawić 
przykrości. (św. Ignacy Loyola) 

 
 Niech twoja mowa będzie zawsze przepojona łagodnością. (św. Jan 

Bosko) 
 
 W łagodności i pokorze serca znajdujemy łaskę otrzymywania, mówie-

nia, rozważania. Znajdujemy tam również cierpliwość, aby znosić, 
współczuć, milczeć i zachęcać. (bł. Jan XXIII) 

 
 Nic nie można zrobić dla dusz, bez łagodności, dobroci, słodyczy i cier-

pliwości. (św. Joanna de Chantal) 
 
 Ataki gniewu, spadającego na łagodność i łaskawość, okazują, że tym 

cnotom towarzyszy cierpliwość. (św. Katarzyna ze Sieny) 
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 Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. 

(św. Paweł, Flp 4, 5) 
 
 Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozosta-

jecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego 
na właściwą stronę. (św. Paweł, Ga 6, 1) 

 
 Przypominaj im, że powinni... nikogo nie lżyć, unikać sporów, odzna-

czać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagod-
ność. (św. Paweł, Tt 3, 1-2) 

 
 Zawsze powinniśmy zachować nienaruszonymi dwie cnoty, a miano-

wicie: łagodność wobec bliźniego i świętą pokorę przed Bogiem. (bł. 
Ojciec Pio) 

 
 Współczucie dla bliźniego wzrasta tym bardziej, im więcej dusza jest 

złączona przez miłość z Bogiem. (św. Edyta Stein) 
 
 Nigdy nie usłyszałem, żeby jakiś heretyk nawrócił się siłą elokwencji 

czy wyszukanego wywodu, ale za to słyszałem, że nawrócił się łagod-
nością; prawdą jest, że cnota ta jest silna w zdobywaniu ludzi dla Boga. 
(św. Wincenty a Paulo) 

 
 

 


