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MROKI 

GRZECHU 
 
 

 
UWAGI DLA GRZESZĄCYCH 

 
 Nie odrzucaj od siebie Boga w młodości, aby On nie odrzucił ciebie w 

twojej starości. (św. Albert Wielki) 
 
 Każdy póki żyje, narażony jest na upadek, albowiem i starość nie za-

bezpiecza od winy.  
 
 Kto odstąpił od Kościoła, opuścił dom i ojczyznę, a udał się na obczyznę 

w daleką krainę. (św. Ambroży) 
 
 A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi. 

 
 Sprawiedliwi starają się za pomocą świata zjednać sobie Boga, a źli 

przeciwnie – chcą z pomocą Boga zjednać sobie świat. 
 
 Tak jesteśmy ułomni, jak gdybyśmy byli zbudowani ze szkła. (św. Au-

gustyn) 
 
 Kto sam siebie prowadzi, tego osioł prowadzi. (św. Bernard) 

 
 Jak możecie siedzieć nad pergaminami jak kura na jajach, gdy wasi bra-

cia umierają z głodu. (św. Dominik Savio) 
 
 Można zgrzeszyć i nosem, kiedy się go wtyka w sprawy innych ludzi. 

(św. Filip Nereusz) 
 
 Kto sam mieni się uczniem, ten osła miał za nauczyciela. (św. Franci-

szek Salezy) 
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 Lepiej przemilczeć obelgi niż zwyciężyć je odpowiadając na nie. (św. 

Grzegorz Wielki) 
 
 Chcesz mieć dobra, a nie chcesz być dobrym; twój dom napełniony jest 

dobrami, a ma złego pana. (św. Hieronim) 
 
 Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wie-

rzy, a nie będzie spełniał uczynków? (św. Jakub, Jk 2, 14) 
 
 Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzo-

nej wiatrem i miotanej to tu, to tam. (św. Jakub, Jk 1, 6) 
 
 Nie mów ciągle tego, co wiesz, ale dobrze poznaj to, co mówisz. (św. 

Jan Bosko) 
 
 Cóż powiedzieć na to, gdybyśmy, mając być aniołami i synami Bożymi, 

nie starali się być nawet ludźmi? 
 
 Człowiek, który jest niestateczny, podobny jest do małego dziecka, któ-

remu ciągle co innego się zachciewa. 
 
 Jak możecie się modlić do Boga, by okazał wam miłosierdzie, jeśli wy 

sami nie jesteście miłosierni względem swych braci? 
 
 Kto szuka rzeczy ziemskich zamiast niebieskich, utraci jedne i drugie. 

Kto zaś przedkłada rzeczy niebieskie nad ziemskie, zyska jedne i dru-
gie. 

 
 Nie depcz po tym, który upadł, ale lituj się nad nim. 

 
 Nie dlatego narodziliśmy się, by jeść, pić i ubierać się, ale by się podo-

bać Bogu i dostąpić dóbr przyszłych. 
 
 Nie proś Boga o to, co otrzymujesz od diabła. 

 
 Nigdy tak się nie krzewi i nie zakorzenia wszelka nieprawość, jak 

wtedy, gdy miłość ustaje.  
 
 Przyczyną wszystkich naszych nieszczęść bywa nieznajomość Pisma 

Świętego. (św. Jan Chryzostom) 
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 Kiedy ma się paskudną gębę, narzekanie na lustro jest zajęciem zupeł-
nie jałowym. (św. Jan Maria Vianney) 

 
 Nie zwracaj uwagi na niedoskonałości innych, chroń milczenie i nieu-

stanny kontakt z Bogiem, a wykorzenisz wielkie niedoskonałości z du-
szy swojej i staniesz się bogaty w wielkie cnoty. (św. Jan od Krzyża) 

 
 Nie należy okazywać zniechęcenia, gdy powstaną różnice poglądów. 

(bł. Arnold Janssen) 
 
 Starość i zgrzybiałość zagraża tam, gdzie ideały nie rozpalają serca i nie 

podtrzymują woli. (bł. Jan XXIII) 
 
 Kiedy ten, który kieruje, jest pesymistą i nieufnym, łatwo popada w ty-

ranię. 
 
 Narażasz życie dla sławy... Narażaj sławę dla duszy. 

 
 Nie można ustępować w sprawach wiary; lecz nie zapominaj, że aby 

powiedzieć prawdę, nie potrzeba nikim poniewierać. (bł. Josemaria 
Escriva) 

 
 Nigdy nie słuchaj donosów anonimowych! Tak postępują niegodziwcy. 

 
 Oczy! Ileż to zła przenika przez nie do duszy! Czuwajcie nad waszym 

wzrokiem, a zapewnicie skuteczną ochronę waszym sercom. 
 
 Wszystko tu, na tym padole, jest garścią popiołu. Pomyśl o milionach 

„ważnych osób” zmarłych niedawno, o których nikt nie pamięta. 
 
 Że nie ma czasu?... Tym lepiej. Chrystusa właśnie interesują ci, którzy 

nie mają czasu. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Brzemię panowania i majestatu królewskiego nie przystoi mężom 

zgrzybiałym i niedołężnym. 
 
 Nędzna jest każda niewola w odzieniu ze zgrzebnego płótna, jeszcze 

nędzniejsza w purpurze. 
 
 Nieszczęśliwym nie przystoi ganić. 

 
 Siwej głowie nie przystoi lico niedorostka. 
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 Słowa ciężar mają, wyroki idą za słowem. (bł. Wincenty Kadłubek) 

 
 Maryjo, naczynie poważne, módl się za nas lekkomyślnych! (św. Rafał 

Józef Kalinowski) 
 
 Ani w zabawach ani w rozkoszach nie znajdziemy Boga.  

 
 Czas wzywa nas, byśmy nie czekali na czas swojej zatraty. 

 
 Jeden jest środek na zwalczanie grzechu ciała marnego i słabego, jak i 

wszelkiego innego grzechu, mianowicie: byśmy się przywiązali do 
Boga i zespalali z Jego wolą w uczuciu miłości. 

 
 Nie śpijcie w łożu śmierci, lecz wypędzajcie nienawiść bliźniego niena-

wiścią grzechu, a miłość zmysłową – miłością Boga. 
 
 Występek świeckiego nie usprawiedliwia występku męża kościelnego, 

ani występek męża kościelnego – występku świeckiego.(św. Kata-
rzyna ze Sieny) 

 
 Świat i jego honory, bogactwa, przyjemności – wszystko to się skończy. 

(św. Maksymilian Maria Kolbe) 
 
 Nigdy nie złączysz się z Bogiem, jeśli się od wszystkiego nie oderwiesz. 

(bł. Honorat Koźmiński) 
 
 A któż nie wie, ile „choroby duszy” szkody przynoszą w życiu codzien-

nym i w życiu społecznym! 
 
 Nie poczuwamy się do obowiązku bronienia świętych praw Bożych. 

Cóż ja mogę zrobić? – mówimy często. Oto zróbmy dla dobrej sprawy 
to, co inni robią dla złej. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Nie wolno nam postępować jak ludzie tego świata. Oni nie uczą grzechu 

otwarcie, ale mówią o nim, jakby był czymś cnotliwym albo nie budzą-
cym wstydu, lub był sprawą obojętną i bez znaczenia. (św. Ludwik de 
Montfort) 

 
 Kto wie, czy nie największym nieszczęściem naszych czasów jest zbo-

czenie umysłu z drogi prawdy, z drogi wiary, chaos i zamieszanie w 
dziedzinie myśli. (bł. Jerzy Matulewicz) 
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 Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest 

wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści 
tym, co się o nie ubiegają. (św. Paweł, Hbr 13, 9) 

 
 Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę 

grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci 
przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości 
na służbę Bogu. (św. Paweł, Rz 6, 13) 

 
 Za Zbawicielem chwalebnym poszliby wszyscy, ale nikt nie kwapi się 

iść za Chrystusem dźwigającym krzyż. (bł. Rupert Mayer) 
 
 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nie-

czystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, 
spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, nie-
zgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. (...) ci, któ-
rzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. 
(św. Paweł, Ga 5, 19-20) 

 
 Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość 

i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnij-
cie duchowego nie sfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzra-
stali ku zbawieniu. (św. Piotr, 1 P 2, 1-3) 

 
 Każdy z nas stoi na ostrzu noża: między brakiem życia Bożego a jego 

pełnią. 
 
 „Mówiąc komuś prawdę”, rzadko kiedy przyczyniamy się do jego po-

prawy. (św. Edyta Stein) 
 
 Choćby więc nieraz zdarzyło się wam upaść, nie traćcie odwagi do dą-

żenia naprzód, bo i te upadki wasze obróci Bóg na pożytek duszy. (św. 
Teresa z Avili) 

 


