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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
 

RODZINA I JEJ CZŁONKOWIE 
 
 
 Każdy ojciec jest kapłanem w swoim domu: jest dla swojej rodziny tym, 

czym biskup dla diecezji. 
 

 Rodzice powinni się starać, aby rodzina była małym Kościołem, w któ-
rym czci się Boga, myśli się o świętości, a poprzez dzieci daje się społe-
czeństwu nowych świętych. (św. Augustyn) 

 
 Dzieci nie możemy nauczyć miłości: trzeba im ją przekazać. (św. Ba-

zyli Wielki) 
 
 Rodzice karaniem krótką i małą boleść dzieciom sprawiają, aby je od 

wielkiej i wiecznej kary zachować. 
 
 W budowli jeden kamień podtrzymuje drugi: gdyby tak nie było, dom 

musiałby się zapaść. W ten sam sposób musimy wspierać się w naszych 
rodzinach i społeczeństwie. (św. Grzegorz Wielki) 

 
 Pierwsza radość dziecka to poczucie, że jest się kochanym. (św. Jan 

Bosko) 
 
 Nie wystarczy, aby dzieci były kochane, trzeba aby jeszcze o tym wie-

działy. (św. Jan Bosko) 
 
 Usta rodziców to książki, z których dzieci mogą się bardzo wiele do-

wiedzieć. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Jedna matka jest tyle warta co stu nauczycieli. 
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 Konieczne jest, aby rodzina broniła się, aby kobiety z odwagą i poczu-
ciem obowiązku zajmowały swoje miejsce w tym dziele, i aby były nie-
strudzone w pilnowaniu i w nauczaniu odróżniania dobra od zła. 

 
 Niech matka z delikatnością ducha i domowymi cnotami będzie dobra 

i pełna uczucia dla męża - i razem z nim z siłą i łagodnością prowadzi 
swoje dzieci. 

 
 Niechaj w murach domostwa tchnie ta miłość, którą płonęła Święta Ro-

dzina z Nazaretu. Niechaj kwitną w niej wszystkie cnoty chrześcijań-
skie, niechaj panuje jedność serc i jaśnieje przykład uczciwego życia. 

 
 Ojciec, głowa rodziny, niechaj będzie wśród swoich przedstawicielem 

Boga, i niech przewodniczy im nie tylko władzą, ale również przykła-
dem życia. 

 
 Rodzina, której fundamentem jest jedyne i nierozerwalne małżeństwo 

zawarte w sposób dobrowolny, jest i powinna być uważana za natu-
ralne i zasadnicze jądro społeczeństwa. 

 
 Rodzina powinna być otaczana szczególną opieką natury ekonomicz-

nej, społecznej, kulturalnej oraz w sprawach moralności, bo to zapew-
nia jej trwałość i ułatwia pełnienie jej specyficznej misji. (bł. Jan XXIII) 

 
 Bądź wdzięczny swoim rodzicom za to, że dali ci życie, abyś mógł zo-

stać dzieckiem Bożym. A jeszcze bardziej bądź wdzięczny jeśli zasiali 
w twej duszy pierwsze ziarno wiary, pobożności, twojej chrześcijań-
skiej drogi czy twego powołania. 

 
 Każde dziecko, które daje Bóg, jest wielkim błogosławieństwem bo-

skim, nie bójcie się dzieci! 
 
 Nie zapominaj o obowiązku kochania swoich rodziców coraz mocniej, 

umartwiania i modlenia się za nich, i wdzięczności za wszelkie dobro, 
jakim cię obdarzyli. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Nikt nie może zastąpić matki w przygotowaniu dziecka do Komunii 

świętej. 
 
 A [ wy ], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wy-

chowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie! (św. Paweł, Ef 
6, 4) 
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 Na kolanach świętej matki wychowują się święci. (bł. Urszula Le-
dóchowska)  

 
 Nawet spojrzeniem miłość do rodziców nie powinna być naruszona. 

 
 A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się 

wiary i gorszy jest od niewierzącego. (św. Paweł, 1 Tm 5, 8) 
 
 Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest spra-

wiedliwe. „Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie...” 
(św. Paweł, Ef 6, 1-2) 

 
 Jeśli zaś jaka wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą naj-

pierw pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania się ro-
dzicom wdzięcznością. (św. Paweł 1 Tm 5, 4) 

 
 Nie dzieci rodzicom winny gromadzić majętności, lecz rodzice dzie-

ciom. (św. Paweł, 2 Kor 12, 14) 
 
 Twórzcie rodzinę chrześcijańską, jeżeli pragniecie mieć nieco spokoju 

w tym życiu. Niech Pan obdarzy was dziećmi, a następnie łaską pokie-
rowania nimi na drodze prowadzącej do nieba. (bł. Ojciec Pio) 

 
 W rodzinie bądź duszą o głębokich przekonaniach, z uśmiechem na 

ustach w wyrzeczeniach i wytrwałą w poświęceniu całej siebie dla in-
nych. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Młodzież ma prawo działać nieprzemyślanie; ale właśnie dał nam Pan 

Bóg w rodzicach autorytet, który winien prowadzić i kierować. (bł. Ru-
pert Mayer)  

 
 W rodzinie istnieje najcudowniejsza i najściślejsza współpraca czło-

wieka z Bogiem: dwie osoby ludzkie, stworzone na obraz i podobień-
stwo Boże, są powołane nie tylko do wielkiego zadania kontynuowania 
i przedłużania stwórczego dzieła, dając życie fizyczne nowym stworze-
niom, ale również do bardziej szlachetniejszej roli, która udoskonala 
pierwszą, tzn. do cywilizowanego i chrześcijańskiego wychowania po-
tomstwa. (bł. Jan XXIII) 
 

 Wy sami tak postępujcie, ażeby dzieci wasze, chcąc was naśladować, 
nie paliły się z wami w ogniu, ale razem z wami doszły do nagrody 
wiecznej. (św. Cezary z Arles) 
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 Nie pozwól, synu, aby głód ubogich twoim rodzicom dostarczał poży-
wienia. 

 
 Nie szuka Bóg daru z głodu twych rodziców. 

 
 Pierwszą cnotą chrześcijan jest cześć rodziców, wdzięczność za trudy 

tych, którzy nam dali życie, wspieranie ich wszelkimi siłami. Choćby-
śmy im okazali największą wdzięczność, nie potrafimy im oddać życia, 
które nam oni darowali, aby korzystając z naszej opieki pokrzepili nas 
owym błogosławieństwem. (św. Ambroży) 

 
 Zarówno mężczyźnie, jak i niewieście zawdzięczamy urodzenie; jeden 

dług należy się od dzieci obojgu rodzicom. (św. Grzegorz z Nazjanzu) 
 
 W moich rozmowach z tyloma małżeństwami powtarzam, że póki żyją 

oni i ich dzieci, muszą pomagać sobie stawać się świętymi (...) wy, 
matki i ojcowie chrześcijańscy, jesteście wielkim duchowym motorem, 
który waszym bliskim dodaje mocy Bożej do walki, by zwyciężali, aby 
stawali się świętymi. Nie zawiedźcie ich! 

 
 Córko moja, która założyłaś rodzinę, chciałbym przypomnieć ci, że wy, 

kobiety – dobrze o tym wiesz! – posiadacie wielką siłę, którą umiecie 
ubrać w szczególną słodycz, by nie była dostrzegalna. I dzięki tej sile 
możecie uczynić z męża i dzieci narzędzia Boga lub szatanów. – Ty bę-
dziesz starać się zawsze, aby byli oni narzędziami Boga. Pan liczy na 
twoją pomoc. (bł. Josemaria Escriva) 
 

 Czyż sama natura nie woła: „Dzieci, kochajcie rodziców”, albo: „Ro-
dzice, nie rozdrażniajcie swych dzieci”. (św. Bazyli Wielki) 

 

 Grzech twojego syna, 
który w tobie nie budzi 
wstrętu, raduje się. 
(św. Augustyn) 

 
 


