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MROKI 

GRZECHU 
 
 
 

WROGOŚĆ I NIENAWIŚĆ 
 
 Jeżeli twój wróg, po tym jak go przywitałeś i pobłogosławiłeś, nie chce 

się z tobą pojednać, nie pozostaje nic innego, jak modlić się za niego, 
aby Pan dotknął jego serce i nawrócił go swoją łaską. 

 
 Trzeba okazać się dobrym wobec tych, którzy czynią nam zło. Miłość 

staje się wtedy słodsza, serce może pokładać większą ufność w Bogu, 
uczucia stają się bardziej podobne do uczuć Pana, a jeśli wróg staje się 
nam przyjacielem, jest to przyjaciel najpewniejszy, najbardziej zobo-
wiązany do dania nam wyrazu swojego szczerego uczucia. (św. Albert 
Wielki) 

 
 Gdy ktoś zaweźmie się przeciwko nam, przeciwstawmy jego nienawi-

ści i złości – miłość i modlitwę. 
 
 Nie zatrzymujmy nieprzyjaźni względem kogokolwiek w naszych ser-

cach, bo gdy w sercu zbierze się dużo nienawiści , ono niszczeje. (św. 
Augustyn)  

 
 Nienawidząc bliźniego, człowiek szkodzi przede wszystkim samemu 

sobie. 
 
 Nienawiść łatwy ma do nas dostęp, każdy bowiem uważa swój gniew 

za słuszny, a gdy gniew obudzi się w nas, łatwo zamienia się w niena-
wiść. (św. Augustyn) 

 
 Cóż to za cnota nie pić wina, a upijać się gniewem i nienawiścią. (św. 

Hieronim) 
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 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden za-

bójca nie nosi w sobie życia wiecznego. (św. Jan, 1 J 2, 9) 
 

 Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd 
jeszcze jest w ciemności. (św. Jan, 1 J 2, 9) 

 
 Musimy starać się powiększać liczbę naszych przyjaciół i zmniejszać 

liczbę wrogów, czyniąc wszystkim dobrze. 
 
 Pamiętajcie, że dzień będzie dla was zawsze piękny, jeśli uda się wam 

zwyciężyć wroga dobrodziejstwami i uczynić go waszym przyjacielem. 
(św. Jan Bosko) 

 
 Przeciwko bliźniemu nie miej w sercu nienawiści, a jeżeli zrodzi się ja-

kaś drobna przeciw niemu uraza, to niech nie trwa dłużej nad dzień 
jeden. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Środkiem na pokonanie szatana, kiedy wzbudza w nas nienawistne 

myśli przeciwko tym, którzy wyrządzili nam krzywdę, jest szybka mo-
dlitwa za nich. Oto jak zwycięża się dobrem zło, oto jacy są święci. 

 
 Znakiem rozpoznawczym wybranych jest miłość, tak jak znakiem po-

tępionych jest nienawiść. Żaden potępiony nie kocha drugiego potępio-
nego... (św. Jan Maria Vianney) 

 
 Komunizm jest wrogiem Kościoła, ale Kościół nie ma wrogów. (bł. Jan 

XXIII) 
 
 Wrogowie Boga i Jego Królestwa, kierowani stałą nienawiścią szatana, 

są aktywni i organizują się bez ustanku. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Kto brata nienawidzi, samobójcą jest, ponieważ: kto w sobie zabija 

uczucia braterskiej miłości, ten serce sam sobie wydziera. (bł. Win-
centy Kadłubek) 

 
 Głupi i ślepy jest ten, kto nie widzi, że nożem nienawiści bliźniego za-

bija samego siebie. 
 
 Największym wrogiem człowieka jest on sam. (św. Katarzyna ze 

Sieny) 
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 Żaden tyran na świecie nie miał nigdy tylu i tak zaciętych wrogów, jak 

nasz Zbawiciel. (bł. Honorat Koźmiński) 
 

 Trzeba się przyjrzeć wrogom Kościoła, poznać ich cele, zamiary, dąże-
nia, sposób i metodę walki, środki jakimi się posługują, a dopiero po-
tem wszystko dobrze rozważywszy, stanąć odważnie do boju i pracy 
tam, gdzie wrogów najwięcej i bronić tych pozycji, które najbardziej są 
atakowane. (bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 Człowiek, który nienawidzi, szkodzi sobie najwięcej, gdyż traci przez 

to spokój i pokój serca. 
 
 Kto nienawidzi, niszczy siebie samego. (bł. Rupert Mayer) 

 
 Kto żywi nienawiść do swego brata, nie może być zbawiony. (św. To-

masz z Akwinu) 
 
 

 

 


