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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

PRZYJAŹŃ 
 
 
 Istnieją dwie przyjaźnie fałszywe i jedna prawdziwa. Fałszywa przy-

jaźń opiera się na zyskach, które można z niej wyciągnąć. Jeszcze bar-
dziej fałszywa jest przyjaźń, która szuka wyłącznie własnego zadowo-
lenia i satysfakcji. Prawdziwa przyjaźń natomiast opiera się na tym, co 
jest dobre dla obydwu przyjaciół. (św. Albert) 

 
 Wierny przyjaciel jest lekarstwem na życie i łaską na wieczność. 

 
 To prawdziwa ulga mieć kogoś, przed kim możesz otworzyć własne 

serce, kogo możesz uczynić współuczestnikiem swoich intymności, 
komu możesz powierzyć swoje tajemnice. (św. Ambroży) 

 
 Najwięcej uroku ma dla nas ta przyjaźń, która odwzajemnia się nam 

uczuciem świętym i czystym. 
 
 Nieszczerość jest wrogiem wszelkiej przyjaźni. 

 
 Przyjaźń jest najsłodszą słodyczą tej ziemi. 

 
 Przyjaciele często nas psują pochlebstwem i zbytnim pobłażaniem, 

nieprzyjaciele nieraz nas poprawiają mówieniem prawdy i strofowa-
niem. 

 
 Prawdziwego przyjaciela długo trzeba szukać, trudno go znaleźć i nie-

łatwo zachować. 
 
 Prawdziwa przyjaźń powinna czasem uciec się do wymówki, ale nigdy 

nie powinna posługiwać się pochlebstwem. (św. Bernard) 
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 Zarówno wierny przyjaciel, jak i nieprzyjaciel konieczni są dla czło-

wieka, który chce dojść do cnoty; bo przyjaciel życzliwą radą go 
wspiera, a nieprzyjaciel złośliwymi wyrzutami ostrzega go i upomina. 
(św. Augustyn) 

 
 Kochajcie wszystkich z miłością, ale przyjaźnijcie się z tymi, którzy 

mogą pomóc wam w nabywaniu cnót. 
 
 Zawieraj przyjaźnie tylko z ludźmi, którzy mogą ci przekazać rzeczy 

dobre. Im wspanialsze będą wasze wspólne cnoty, tym doskonalsza bę-
dzie wasza przyjaźń. (św. Franciszek Salezy) 

 
 Spraw, aby wszyscy z którymi rozmawiasz stali się twoimi przyja-

ciółmi. (św. Jan Bosko) 
 
 Dzięki przyjaźni nosimy w naszych sercach pamięć o nieobecnych, po-

konujemy odległości, czyniąc wszystkim dobro. 
 
 Gwiazdy jaśnieją naokoło; przyjaciele, gdziekolwiek się pokażą, niosą 

radość i dobro. 
 
 Możesz gromadzić wielkie skarby, ale nic nie jest warte, ile szczery 

przyjaciel. 
 
 Nawet najbardziej widoczne bogactwo nie da się porównać z wytrwałą 

przyjaźnią. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Przyjaciele są jak struny cytry, które jeżeli są wszystkie ze sobą zestro-

jone, wydają przy uderzeniu przepiękną muzykę.  
 
 Nigdy nie zapominaj o tym, że Bóg uczynił z ciebie swego przyjaciela. 

(św. Jan Chryzostom) 
 
 Mniej szkodzi jawny nieprzyjaciel, niż fałszywy przyjaciel. Tamtego 

można się ustrzec, a tego nie sposób, bo znając zakamarki twego serca, 
ciężkie rany zadać ci może. (św. Ignacy Loyola) 

 
 Przyjaźń z Jezusem nie wywołuje zewnętrznego hałasu, ale staje się wi-

doczna dzięki temu, że rozlewa wokół łagodność i pokój, które promie-
niują z całej naszej osoby. (bł. Jan XXIII) 
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 Nie pozwól nigdy, żeby na drodze przyjaźni rosły chwasty: bądź lo-
jalny. 

 
 Prawdziwa przyjaźń zakłada także serdeczny wysiłek, żeby zrozumieć 

przekonania naszych przyjaciół, nawet gdybyśmy nie potrafili ich po-
dzielić ani przyjąć. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Kupczeniem jest przyjaźń przymierzana do korzyści. 

 
 Nie ma serdecznego przymierza między purpurą i łachmanem.  

 
 Wielką niegodziwością jest łajać w nieszczęściu tego, kogo szanowałeś, 

gdy dobrze mu się wiodło, bowiem pomyślność kojarzy przyjaciół, nie-
dola wystawia ich na próbę. (bł. Wincenty Kadłubek) 

 
 Póki na ziemi, cieszymy się najpiękniejszym darem nieba – przyjaźnią 

ludzką, aż póki w sferach niebieskich, jeżeli Bóg do końca życia łaskę 
da wytrwania, w obcowaniu świętych się spotkamy. (św. Rafał Józef 
Kalinowski) 

 
 Ile słodyczy zawiera słowo: przyjaźń, przyjaciel! W nim mieści się cały 

ogrom miłości stałej, głębokiej i zarazem spokojnej. (bł. Urszula Le-
dóchowska) 

 
 Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary wa-

szej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do po-
wściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności 
przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. (św. Piotr, 2 P 
1, 5-7) 

 
 Wspaniałym środkiem, aby cieszyć się Bogiem, jest przyjaźń z jego 

przyjaciółmi. (św. Teresa z Avili) 
 
 Przyjaciela kochamy jako tego, dla kogo czegoś pragniemy; w taki sam 

sposób człowiek kocha też siebie. (św. Tomasz z Akwinu) 
 
 Dzięki życzliwości z kilku ludzi powstaje jakby jeden; jeśli bowiem 

kilku łączy przyjaźń, stają się jednością, gdyż ożywia ich jeden duch i 
jedna myśl. 

 
 Każdy zazwyczaj powierza się raczej życzliwemu przyjacielowi niż ro-

dzonemu bratu. 



 - 4 - 

 
 Prawdziwie wierny przyjaciel jest korzeniem życia. 

 
 W przyjaźni z wdzięcznością przyjmuje się nawet słowa nagany, bo 

choć są ostre, nie sprawiają bólu. Wprawdzie bowiem słowa karcące 
kłują nas, lecz cieszymy się troskliwą życzliwością. 

 
 Życzliwość sprawia, że rany, zadane przez przyjaciela, są pożyteczniej-

sze niż chętnie ofiarowane pocałunki nieprzyjaciela. (św. Ambroży) 
 
 przyjaźni nieprzyjazna, uwiodłaś duszę czarem, którego pojąć nie 

mogę. 
 
 Właśnie nieprzyjaciele, niejednokrotnie i niechcąco, pomagali mi kory-

gować moje życie. Pochlebstwo to wróg każdej przyjaźni. (św. Augu-
styn) 

 
 Aby ten świat drogą chrześcijańską – jedyną, którą warto iść – winni-

śmy żyć w przyjaźni z ludźmi, która wyrasta z uprzedniej przyjaźni z 
Bogiem. 

 
 W każdym chrześcijaninie, dziecku Bożym, przyjaźń i miłość stanowią 

jedno: boskie światło, które daje ciepło. (bł. Josemaria Escriva) 
 

 

 


