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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
 

SUMIENIE 
 
 
 Jaka kara jest większa od rany sumienia.  

 
 Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem marnej pamięci. (św. 

Ambroży) 
 
 Dobre uczynki są owocem dobrego sumienia. 

 
 Sumienie jest dla człowieka samego, dobre imię – dla bliźnich. (św. Au-

gustyn) 
 
 Ze wszystkich ksiąg, najpilniej powinien człowiek czytać w księdze su-

mienia. (św. Bernard) 
 
 Na nic temu wesołe pienie, kto ma nieczyste sumienie. 

 
 Nasze sumienie, wtedy jest najlepiej zabezpieczone, gdy nie dało nawet 

okazji do złego o sobie sądu. (św. Hieronim) 
 
 Wiedza bez sumienia jest ruiną duszy.(św. Jan Bosko) 

 
 Bóg większą wartość daje najskromniejszemu stopniowi czystości wa-

szego sumienia niż wszystkim uczynkom, które możecie spełnić. (św. 
Jan od Krzyża) 

 
 Błogosławieństwo jest stanem spokojnego i rozluźnionego sumienia, 

które jest pewne, że wypełnia wolę Boga a nie własną. (bł. Jan XXIII) 
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 Twój brak energii, twoje niedbalstwo, twoja bezczynność wypływają z 

tchórzostwa i wygodnictwa. Sumienie wciąż ci zwraca uwagę, że to nie 
jest „twoja „ droga. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Kto ma sumienie, ten jest sprawiedliwy. 

 
 Ostrzeżenie sumienia jest jak szczekanie psa na straży, który przeszka-

dza popełnić niesprawiedliwość. (św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 Staraj się zachować sumienie czyste; czuwaj, byś nie upadł, a w razie 

upadku – byś nie zwlekał z powstaniem. (św. Maksymilian Maria 
Kolbe) 

 
 Warto zajrzeć do własnego sumienia, aby się przekonać, czy jesteśmy 

prawdziwymi dziećmi Kościoła katolickiego, czy stoimy mocno przy 
wierze naszej, czy nie idziemy na kompromis w rodzaju: Panu Bogu 
świeczkę, a diabłu całą pochodnię! (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Moim obowiązkiem jest wysłuchiwanie głosu sumienia, który jest gło-

sem prawdy. Ten głos, który nigdy nie kłamie, ileż to spraw mi wy-
rzuca. I jakże ten głos jest innym od głosów ludzkich, które w tych mo-
mentach zarzucają mnie pochwałami. (św. Leopold Mandić) 

 
 Chlubą bowiem jest dla was świadectwo naszego sumienia. (św. Pa-

weł, 2 Kor 1, 12) 
 
 Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumie-

nia i wiary nieobłudnej. (św. Paweł, 1 Tm 1, 5) 
 
 A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby 

ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali 
zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. (św. 
Piotr, 1 P 3, 16) 

 
 ... nigdy w mojej duszy nie zamierzałem zgodzić się na żaden niego-

dziwy postępek, który według mojego sumienia naraziłby mnie na 
gniew Boga, nawet choćby to oznaczało przyjęcie największych cier-
pień. (św. Tomasz More) 

 
 Ostatnią pomocą moralną jest nasze własne sumienie. (św. Tomasz z 

Akwinu) 


