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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO 
 
 Im kto więcej opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba. 

(św. Albert Chmielowski) 
 
 Miłość jest wielka, kiedy człowiek czyni dobro, dając ze swego; jeszcze 

większa, kiedy poświęca samego się dla dobra innych; największa, 
kiedy umiera dla bliźniego. 

 
 Ten, kto nie ma miłości, nie powinien głosić cudownych prawd bo-

skich. Ponieważ ten, kto chce je godnie głosić, musi mieć w sobie wielką 
miłość do bliźniego. (św. Albert Wielki) 

 
 Miłością nazywam poruszenie umysłu ku radowaniu się Bogiem ze 

względu na Niego samego i radowaniu się sobą oraz bliźnim ze 
względu na Boga. 

 
 Jeżeli chcesz kochać Chrystusa, rozlewaj miłość po całej ziemi, ponie-

waż członki Chrystusa są na całym świecie. (św. Augustyn) 
 
 Dla człowieka bliźnim jest każdy człowiek. (św. Augustyn) 

 
 Nie zapominaj o tym, by w każdym biedaku widzieć naszego Pana. Im 

bardziej odrażający jest chory, tym bardziej trzeba go miłować. (św. 
Bernadetta Soubirous) 

 
 Spełniajmy często akty czułości i miłości ku tym, ku którym nasza na-

tura mniej się skłania. (św. Franciszek Salezy) 
 
 Z miłości ku Bogu rodzi się miłość bliźniego, zaś miłość bliźniego pod-

syca miłość ku Bogu. (św. Grzegorz) 
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 Okazywać życzliwość i miłość bliźniego, i to w sposób skuteczny przez 

śpieszenie z pomocą i oddawanie usług. (św. Gabriel od Matki Bożej 
Bolesnej) 

 
 Miłość polega na dzieleniu się dobrami. Ten, kto kocha, daje i dzieli się 

z ukochaną osobą tym, co posiada, lub czymś, co może dać. W ten spo-
sób jeden człowiek nieustannie daje drugiemu człowiekowi. (św. 
Ignacy Loyola) 

 
 Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest 

w nas doskonała. (św. Jan, 1 J 4,12) 
 
 Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. 

(św. Jan, 1 J 2, 10) 
 
 Kto nie miłuje, trwa w śmierci. (św. Jan, 1 J 3, 14) 

 
 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich. (św. Jan, J 15,13) 
 
 Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam na początku, aby-

ście się wzajemnie miłowali. (św. Jan, 1 J 3, 11) 
 
 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a 

każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. (św. Jan, 1 J 4, 7) 
 
 Bardzo lubię dawać miłość innym, kiedy widzę, że Pan ma jej dla mnie 

aż tyle. Miłość oświeca, uświęca, porządkuje wszystko w czasie drogi. 
Co się zaś mnie tyczy, wolę być kaloryferem niż lodówką. 

 
 Powinienem uświadomić sobie, że mój bliźni jest zawsze lepszy ode 

mnie, a tym samym zasługuje na większy szacunek. 
 
 Zostawić dobre wrażenie – nawet w sercu rabusia, wydaje mi się aktem 

miłości, który w swoim czasie będzie błogosławiony 
 
 Słuchajcie wszystkiego, zapominajcie wiele, poprawiajcie mało. Aby 

tylko zatriumfowała miłość mogę być uważany za kogoś bez znaczenia. 
(bł. Jan XXIII) 

 
 Miłość bliźniego nadnaturalna (stała): myślą, słowem i uczynkiem. 
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 Boli cię brak miłości bliźniego do ciebie. Jak bardzo boli Boga brak two-

jej miłości – miłości ku niemu! 
 
 Kochaj ludzi dobrych, ponieważ kochają Chrystusa. I kochaj również 

tych, którzy Go nie kochają, ponieważ to jest ich nieszczęście..., a 
zwłaszcza dlatego, że On kocha jednych i drugich. 

 
 Miłość polega bardziej na rozumieniu niż dawaniu. Dlatego szukaj 

usprawiedliwienia dla bliźniego twego – zawsze je znajdziesz – jeżeli 
masz obowiązek go sądzić. 

 
 Niech stanie się twoją drugą naturą codzienna troska o innych z takim 

oddaniem, żebyś zapomniał o własnym istnieniu. 
 
 Nie milcz, kiedy dobro bliźniego tego wymaga, lecz mów w sposób 

miły, bez uniesienia i gniewu. 
 
 Szczere postanowienie: umilać i ułatwiać drogę innym, gdyż życie już 

nadto niesie z sobą goryczy. 
 
 Z jakim to uporem święty Jan Apostoł głosił owo mandatum novum! 

(nowe przykazanie) – „kochajcie się wzajemnie!” (...) Porzućcie więc 
pychę, bądźcie wyrozumiali i miłosierni; wspomagajcie się wzajemnie 
modlitwą i szczerą przyjaźnią. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Życie miłością bliźniego oznacza poszanowanie mentalności innych; 

pełnię radości z ich drogi ku Bogu. Nie można domagać się, by myśleli 
tak jak ty, by przyłączyli się do ciebie. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Miłujcie, miłujcie, abyście w sposób nie wysławiony byli umiłowani. 

(św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 Miłość bliźniego z miłości ku Bogu: daj Bogu bliźniego i bliźniemu Boga 

= miłość prawdziwa. 
 
 Miłość wzajemna nie polega na tym, żeby nam nikt nigdy żadnej przy-

krości nie zrobił, ale na tym, abyśmy starali się drugim przykrości nie 
sprawiać i nabrali wprawy w natychmiastowym i całkowitym przeba-
czaniu wszystkiego, co nas urazi. 

 
 Jeżeli nie ma miłości bliźniego, to nawet ekstazy nic nie pomogą. 
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 Kochaj nieprzyjaciół tym więcej, im więcej ci przykrości uczynili, bo 

Pan Jezus: „Ojcze! Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią!” (św. Maksy-
milian Maria Kolbe) 

 
 Chrystus kocha serca wspaniałomyślne, które zapominają o sobie, by 

innym przychodzić z pomocą. 
 
 Kochać bliźniego to znaczy chcieć mu życie rozjaśnić, osłodzić, uprzy-

jemnić. 
 
 Miłość zawsze czuwa, zawsze ma oczy otwarte na potrzeby bliźnich, 

zawsze szuka, czym by innym można zrobić przyjemność. 
 
 Największym aktem miłości bliźniego jest stała słoneczność duszy, 

rozsyłająca wszędzie promienie swe jasne i ciepłe. 
 
 Siła narodu w świętej miłości bliźniego, która łączy serca, spaja dusze 

i strzeże od waśni i niezgody. 
 
 Wtedy dopiero możemy powiedzieć, ze naprawdę kochamy bliźniego, 

gdy na własnej skórze odczuwamy tę miłość, to jest gdy poświęcamy 
swoją wygodę, swój wolny czas, swój spokój, swoją przyjemność dla 
bliźniego, gdy kochamy go ofiarą. Póki nie kochamy go ofiarą miłość 
nasza stoi na bardzo niepewnych nogach. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Miłością musimy wypełnić przepaście, które dzielą ludzi przepełnio-

nych nienawiścią i egoizmem. 
 
 Dzisiaj chciałbym być poetą i Świętym, aby zaśpiewać najpiękniejszy 

na ziemi hymn: hymn o miłości. Chciałbym sprawić, aby melodia, która 
rozbrzmiewa w niebie, odbiła się echem tu, na ziemi. (bł. Alojzy 
Orione) 

 
 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystu-

sowe. (św. Paweł, Rz 13, 10) 
 
 ... miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bowiem Prawo wypełnia 

się w tym jednym nakazie: „Będziesz miłował bliźniego jak siebie sa-
mego”. (św. Paweł, Ga 4, 13-14) 

 
 Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. (św. Paweł, Rz 13, 10) 
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 Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i dru-

gich! (św. Paweł, Flp 2, 4) 
 
 Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajcie też o gościnności, gdyż 

przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Pamiętajcie o 
uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i 
sami jesteście w ciele. (św. Paweł, Hbr 13, 1-3) 

 
 Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem 

miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. (św. Paweł, Rz 13, 8) 
 
 Człowiek, który przezwyciężywszy samego siebie – pochyla się nad ra-

nami nieszczęśliwego brata, zanosi do Boga najpiękniejszą i najszla-
chetniejszą modlitwę złożoną z ofiary, z przeżytej i spełnionej miłości. 

 
 Szukaj, owszem samotności, ale niech ci nie zabraknie miłości bliź-

niego.(bł. Ojciec Pio) 
 
 Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie. (św. Piotr Apo-

stoł, 1 P 2, 17) 
 Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość 

„zakrywa wiele grzechów” (św. Piotr Apostoł, 1 P 4, 8) 
 

 Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem 
zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym 
sercem umiłujcie. (św. Piotr Apostoł, 1 P 1, 22) 

 
 Miłość służebna jest zaczynem, który musi przeniknąć całe nasze życie 

religijne. 
 
 Myśl, że jesteśmy dla drugich, musi nas przeniknąć do szpiku kości. 

 
 Wszyscy ludzie, z którymi macie do czynienia, powinni zauważyć, że 

również dzisiaj istnieje bezinteresowna miłość chrześcijańska. (bł. Ru-
pert Mayer) 

 
 Bliźni to nie ten, którego lubię; to każdy, który się do mnie zbliża; każdy 

bez wyjątku. 
 
 Dla chrześcijanina nie ma „obcych ludzi”. Są to zawsze bliźni, których 

mamy przed sobą i którzy nas najbardziej potrzebują. 
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 Jesteśmy na świecie, aby służyć ludzkości. 

 
 Kto kocha ludzi jak Chrystus, pragnie, by oni należeli do Boga, a nie do 

niego. (św. Edyta Stein) 
 
 Kiedy miłość bliźniego zapuści już swe korzenie głęboko, objawia się 

wtedy i na zewnątrz. 
 
 Prawdziwa miłość polega na tym, że znosi się wszystkie wady bliź-

niego, nie dziwi się jego słabościom i pokazuje się, że jest się zbudowa-
nym jego najmniejszymi cnotami. (św. Teresa z Lisieux) 

 
 ... bliźniego trzeba kochać miłością czystą, która nie prowadzi do grze-

chu, wszak i siebie nie możesz kochać tak, by to łączyło się z utratą 
Boga. 

 
 W miłości bliźniego nie wystarczy tylko nie chcieć dla niego zła, musi 

się pozytywnie chcieć dobra, to znaczy jego uwolnienia z grzechów i 
życia wiecznego. (św. Tomasz z Akwinu) 

 
 Prawdziwa miłość otwiera ramiona, a zamyka oczy. 

 
 Służenie Bogu poprzez spełnianie potrzeb ludzkości. (św. Wincenty a 

Paulo) 
 
 Chciałbym przebywać wciąż w szpitalach i w więzieniach, chciałbym 

się stale znajdować na wszystkich miejscach ziemi, aby wspomagać nę-
dzę ubogich, niemoc chorych, by uczyć nieumiejętnych wiedzy świę-
tych. 

 
 Troszczcie się wzajemnie o siebie. Jest to urzeczywistnianie miłości. 

(św. Wincenty Pallotti) 
 
 Zgodnie z wolą Bożą lub na mocy naturalnych węzłów, jakie nas łączą, 

winniśmy wzajemnie sobie pomagać, wszystko co pożyteczne, składać 
do wspólnego dobra, wreszcie – by użyć słów Pisma Świętego – jeden 
drugiego brzemiona noście, okazując sobie bądź życzliwość, bądź 
usłużność, bądź pomoc pieniężną, bądź świadcząc dobre uczynki, bądź 
cokolwiek innego, żeby kwitła wśród nas miłość społeczna. (św. Am-
broży) 
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 Zarówno niedolę, jak i pomyślność bliźnich winniśmy odczuwać jak 

swoją własną. 
 
 Czcić kogoś znaczy dawać każdemu, co mu się należy. 

 
 Czyny ludzkie tylko miłością różnią się pod względem swej wartości. 

 
 Kto jest łaskawy, jeśli nie kocha tego, kogo wspiera? 

 
 Kto z pożytkiem jest łagodny, jeśli miłość nim nie kieruje? 

 
 W miłości bliźniego biedny jest bogatym; bez miłości bliźniego bogaty 

jest biednym. (św. Augustyn) 
 
 Przede wszystkim czyńcie to innym, co byście chcieli, aby wam inni 

czynili. Nie czyńcie innym tego, czego byście sobie od innych nie ży-
czyli. (św. Cezary z Arles) 

 
 Jakiż szacunek, jakież uwielbienie, jakie uczucie musimy żywić wobec 

każdej duszy w obliczu faktu, że Bóg kocha ją jako coś swojego! 
 
 Jest wielkim i wspaniałym skarbem ta braterska miłość, która nie ogra-

nicza się do niesienia pociechy – często tak potrzebnej – lecz daje pew-
ność bliskości Boga i wyraża się w miłości tych, którzy nas otaczają i 
wobec tych, którzy nas otaczają. 

 
 Kiedy musisz zwracać komuś uwagę, czyń to z miłością i w odpowied-

niej chwili, bez upokorzenia... również z myślą o poznaniu i o popra-
wieniu samego siebie w tym, na co innym zwracasz uwagę. 

 
 Musisz umieć na co dzień i wielkodusznie zadawać sobie trud, z rado-

ścią i dyskrecją, by służyć i uprzyjemniać życie innym. – Ten sposób 
postępowania oznacza prawdziwą miłość do Jezusa Chrystusa. 

 
 Niech twoja miłość bliźniego będzie radosna, pełna dobroci i stanow-

cza, pełna człowieczeństwa i ducha nadprzyrodzonego; niech będzie 
miłością serdeczną, która potrafi każdego przyjąć zawsze szczerym 
uśmiechem, która potrafi zrozumieć myśli i uczucia innych. 

 
 Ze względu na swój status chrześcijanina, nie możesz stronić od żad-

nego niepokoju, od żadnych potrzeb twoich braci – innych ludzi. 
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 Żadna dusza – żadna! – nie może być dla ciebie obojętna. (bł. Josema-

ria Escriva) 
 
 Doskonała miłość bliźniego jest w nas o tyle tylko, o ile się zrodzi jak 

drzewo z korzenia, z doskonałej miłości Boga. 
 
 Kto bliźniego nie miłuje, nie miłuje Ciebie, Panie mój, który tak wielką 

ofiarą Krwi swojej okazałeś tę ogromną miłość, jaką ukochałeś synów 
Adama. (św. Teresa z Avili) 

 
 Miłość jest moim powołaniem. (św. Teresa z Lisieux) 

 
 

 


