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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

MIŁOSIERDZIE LUDZKIE 
 
 Miłosierdzie wobec ubogich leczy trud skąpstwa i czyni duszę piękną. 

(św. Antoni Padewski) 
 
 Jeżeli chcecie otrzymać od Boga miłosierdzie, to sami bądźcie miło-

sierni. 
 
 Miłosierdzie goi rany, zadane przez trwogę. 

 
 Miłosierdzie jest długiem, którego nigdy nie można spłacić; zawsze się 

pozostaje dłużnikiem. 
 
 Miłosierdzie jest jakby korzeniem wszelkiego dobra. 

 
 Miłosierdzie jest podobne do matki, która kocha dzieci, nie wyróżnia-

jąc jednego nad drugie, ale każde w miarę potrzeb. 
 
 Miłosierdzie nie płynie z kieszeni. 

 
 Miłosierdzie nie zawsze polega na dawaniu tego, co mogłoby być poży-

teczne dla tych, którzy nas proszą. 
 
 Miłosierdzie otwiera oczy na potrzeby ubogiego. 

 
 Ten, co ma miłosierdzie w sercu, zawsze ma coś do dania. (św. Augu-

styn) 
 
 Jeśli upadłego chcesz podźwignąć, musisz się nad nim pochylić. Tak 

samo trzeba litościwie pochylić się nad grzesznikiem, gdy chcesz go 
nawrócić. (św. Grzegorz Wielki) 
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 ... sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie 

odnosi triumf nad sądem. (św. Jakub Apostoł, Jk 2, 13) 
 
 Miłosierdzie polega nie tyle na „dawaniu”, ile na „zrozumieniu”. 

 
 Nie możesz nikomu okazywać braku miłosierdzia; a jeśli wydaje ci się, 

że jakaś osoba nie jest godna tego miłosierdzia, powinieneś pomyśleć, 
że także ty na nic nie zasługujesz. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Pamiętaj, że w ostatniej chwili przedśmiertnej nikt nie odpowie za cie-

bie przed Najwyższym Sędzią; odpowiedzą tylko: cnota i – miłosier-
dzie. (św. Katarzyna ze Sieny) 

 
 Upadły na duchu pomyśl: „Błogosławieni miłosierni, albowiem miło-

sierdzia dostąpią” [Mt 5, 7 ]. (św. Maksymilian Maria Kolbe) 
 
 Wtedy dopiero zaczyna się prawdziwe miłosierdzie, gdy dajemy z tego, 

co nam jest miłe, przyjemne, gdy dajemy czyniąc ofiarę. (bł. Urszula 
Ledóchowska) 

 
 Jeśli mam być potępiony, wolę, by to było za zbytek miłosierdzia niż za 

nadmiar sprawiedliwości. (św. Odylon z Cluny) 
 
 ... bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miło-

ści; miłosierni i pokorni! Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem 
za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jeste-
ście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. (św. Piotr 
Apostoł, 1 P 3, 8 – 9) 

 
 Miłosierdzie nie znosi sprawiedliwości, lecz na pewien sposób jest peł-

nią sprawiedliwości. (św. Tomasz z Akwinu) 
 
 Człowiek, który się smuci cudzym cierpieniem, zasługuje na pochwałę 

za swe miłosierdzie, wolałby on przecież, jeśli jego współczucie jest 
szczere, żeby nie istniała przyczyna jego smutku. 

 
 Miłosierdzie z tego wywodzi swą nazwę, że udręczonym czyni serce 

bolejące nad udręką drugiego. (św. Augustyn) 
 
 Kochaj i uprawiaj miłosierdzie, bez granic i bez dyskryminacji, ponie-

waż ta cnota znamionuje uczniów Nauczyciela. 
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