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MROKI 

GRZECHU 
 
 
 

NAŁOGI I WADY LUDZKIE 
 
 
 Człowiek ma tylu bożków, ile kultywuje nałogów. 

 
 Małomówność jest najrzadszą cnotą niewiasty. (św. Antoni Padew-

ski) 
 
 Przede wszystkim powinniście wystrzegać się podejrzeń, ponieważ są 

one trucizną zabijającą przyjaźń. 
 
 Rozrzutność łudzi obrazem hojności. (św. Augustyn) 

 
 W naszych Komuniach musimy prosić o uzdrowienie z nałogu, ku któ-

remu najbardziej się skłaniamy. (św. Filip Nereusz) 
 
 Gdybyśmy, kiedy potykamy się na jakiejś wadzie, zamiast upadać na 

duchu i tracić odwagę, wznosili nasze serca, pobudzając je do większej 
wierności, zrobilibyśmy ogromny kawał drogi na drodze do Pana. 

 
 Ile razy mówimy: Mam wiele wad, jestem taki niedoskonały; ale nie 

wyobrażam sobie, jakbyśmy cierpieli, gdyby inni to samo, a nawet 
mniej, powiedzieli o nas. 

 
 W osobach nam drogich wszystko wydaje się być usprawiedliwione; 

ale w tych, którzy nam nie pasują cokolwiek zrobią, zawsze znajdziemy 
coś, żeby im wypomnieć. (św. Franciszek Salezy) 

 
 Zły zwyczaj – dobrym zwyczajem, zły nałóg – nałogiem dobrym; klina 

– klinem wybijać trzeba. 
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 Kto chce złe drzewo usunąć, nie wystarczy oberwać z niego liście lub 
gałęzie, ale trzeba je ściąć i wykarczować. Tak samo jest ze złym nało-
giem. Po zabiciu wodza, wojsko się rozprasza; po zwyciężeniu głów-
nego nałogu wszystkie inne giną. (św. Ignacy Loyola) 

 
 Chętnie znoś wady innych, gdy chcesz, aby inni znosili twoje. 

 
 Strzeżcie się mówienia z pogardą o młodym z powodu jakiejś wady, a 

zwłaszcza w obecności jego czy jego przyjaciół. (św. Jan Bosko) 
 
 Niektóre przyzwyczajenia do dobrowolnych niedoskonałości, jeżeli 

nie zostaną wyplenione, uniemożliwiają nie tylko związek z Bogiem, 
lecz także postęp w doskonałości. (św. Jan od Krzyża)  

 
 Tak jak drewno nie zmienia się w ogniu, jeżeli brakuje mu chociażby 

jednego stopnia wymaganego ciepła, tak dusza nie przemieni się w 
Bogu, jeżeli ma choć jedną, nawet najmniejszą niedoskonałość. (św. 
Jan od Krzyża) 

 
 Człowiek ustępliwy, skłonny do kompromisu, byłby również skłonny 

ponownie skazać na śmierć Jezusa Chrystusa. 
 
 Depresja z tego powodu, że widzisz swoje wady, albo że inni je odkry-

wają, nie ma żadnych podstaw... Módl się o prawdziwą pokorę. 
 
 Jesteś ciekawski i wścibski, lubisz podglądać i wywąchiwać. Nie wstyd 

ci, że nawet twoje wady są takie niemęskie? 
 
 Ogromne wygodnictwo a czasami wielki brak odpowiedzialności kryje 

się w postawie przełożonych, którzy unikają przykrości upominania, 
wymawiając się niechęcią sprawiania cierpienia innym. 

 
 Proś o światło, które pomoże ci wykryć tkwiące uparcie w duszy chwa-

sty wad, aby unicestwić je własną bronią – rachunkiem sumienia.  
 
 Świętość polega na walce, na świadomości, że mamy wady, i na boha-

terskich wysiłkach, aby je zwalczać. (...). polega na zwalczaniu tych 
wad, lecz umrzemy z nimi, gdyż inaczej bylibyśmy pyszałkami. (bł. Jo-
semaria Escriva) 

 
 Niecierpliwy jest człowiekiem słabym: zwala się na ziemię, potknąw-

szy się o źdźbło słomy. 
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 Nieposłuszeństwo ma siostrę, którą mu dała miłość własna – to nie-

cierpliwość. (św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 Każdy ma wady i tym więcej – im mniej ich w sobie widzi. 

 
 Wady polskie: niezgoda, brak współpracy, brak harmonii, brak wza-

jemnej miłości, brak poszanowania rodziców, nieuznawanie i pochop-
ność do podważania autorytetu, swawola i wybujała indywidualność. 
(św. Maksymilian Kolbe) 

 
 Niewielka to miłość, która zachowuje miarę albo która szuka miary mi-

łości, albowiem miarą miłości jest kochać bez miary. (bł. Honorat Koź-
miński) 

 
 Również w udzielaniu nagan trzeba być miłym i grzecznym. (bł. Ojciec 

Pio) 
 
 Ci cisi, którzy są za wygodni i za leniwi, aby wybuchnąć gniewem, nie 

należą do „błogosławionych”. 
 
 Ciężko, bardzo ciężko jest poznać siebie ze wszystkimi wadami i słabo-

ściami. Dlatego prośmy o światło i jasność. 
 
 Przyjmując podarki, traci się swą niezależność. 

 
 Ten, co robi wiele hałasu, nie zawsze ma też więcej ducha i siły. (bł. 

Rupert Mayer) 
 
 Ciało nasze ma tę wadę, że im więcej mu dogadzamy, tym bardziej 

mnożą się jego wymagania. (św. Teresa z Avili) 
 
 
 


