Bogatym na tym świecie nakazuj (…)
niech będą hojni, uspołecznieni... (1 Tm 6, 17)

Człowiek dobroczynny, tkliwy, nie pyta kto nieszczęśliwy,
Komu może, dopomoże, boś tak kazał dobry Boże.
(Jachowicz Stanisław)

Tego, który nie ma czym ciała pokrzepić,
nie wystarczy tylko k r z e p i ć dobrym słowem.
(Teofil Janicki)

Najlepiej świadczyć dobrodziejstwa tym,
którzy się nam odwdzięczyć nie mogą.
(ks. Stanisław Jarzyna)

Rozdane dobrodziejstwo nigdy nie jest stracone,
bo choć ludzie o nim zapomną – Bóg będzie pamiętał.
(Francois Fenelon)

Trudno dziś znaleźć hojność na miarę wdowiego grosza…
(Teofil Janicki)

Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki
zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. (1 P 2, 15)

Dobroć
Dobroć to siostra miłości,
mieszka w sercu szczerym czułym.
W oczach jej piękno osobowości,
patrzy na innych wzrokiem anielim.
W dobroci siła gestów uczynnych,
w ramionach troska przytulenia.
Uciszenie huraganów zawiłych,
pokona zło oddali utrapienia.
Pomoże samotności hardość rozczuli,
roztkwili smutek płacz rozweseli.
Ukoi rozpacz rozjaśni czarne chmury,
nakarmi głodnych okruchy podzieli.

Wtedy człowiek
najbardziej podobny jest do Boga,
gdy drugim dobrodziejstwa świadczy.
(św. Jan Chryzostom)

Szaleństwo ochłodzi ostudzeniem,
nałoży płaszcz na zziębnięte plecy.
Zrządzeniem swojej woli da nadzieję,
duszę zrezygnowaną czułością uleczy.
Tenia

Pamięć otrzymanego dobrodziejstwa starzeć się nie powinna.
(Seneka)

Biednym rozdasz – u Boga z zyskiem masz.
(Teofil Janicki)

PSALM 58
Si vere utigue iustitiam loquimini
Najdzie się kiedy chwila tak szczęśliwa,
Że prawdę rzeczesz, rado nieżyczliwa?
Skażesz co kiedy sprawiedliwie? Czyli,
Kto na to czeka, barzo się omyli?
Na sercu zazdrość i nienawiść mają,
Rękoma ludziom krzywdę odważają,
Złe na świat padli, tak Bogiem wzgardzili,
A za nieprawdą zaraz się rzucili.

Gdy dla Chrystusa drugim czynisz dary,
Otrzymasz w niebie nagrodę bez miary.
(Józef Minasowicz)

Swym ostrym jadem podobni do żmije,
Która zamknione uszy w ziemię kryje,
Aby nie słuchać, kiedy nauczony
Czarownik nad nią zacznie rym niepłony.
Ty sam wszeteczne potłucz gęby, Panie,
Aż w nich żadnego zęba nie zostanie;
Ty sam łakome i sprośne paszczeki
Nienasyconym lwom zatkaj na wieki.
Niech siąkną jako woda, niech zmierzają,
A strzały z cięciw ułomne padają;
Niech tają jako ślimak narażony,
Niech zwiędną jako płód niedonoszony.
Pierwej, niż w czernie latorosłki nowe
Albo wyrostą w gałęzi głogowe,
Niech je surowo i z korzeniem żywym
Wicher wykręci duchem popędliwym.
A widząc pomstę, napasie swe oczy
I stopy we krwi złych dobry omoczy;
I rzeką: "Przedsię cnocie jest zapłata,
Przedsię Bóg sądzić nie zapomniał świata."
Jan Kochanowski

Hojność duszy nabywa się jedynie w przeciwnościach.
(św. Joanna de Chantal)

Wszystkie dary, nawet najdoskonalsze,
są niczym bez miłości.
(św. Teresa z Lisieux)

Nie licz darów, które dałeś ubogim w potrzebie;
Bóg je liczy i waży, a nagrodzi w niebie.
(Józef E. Minasowicz)

Trzeba więcej rozdawać,
żeby zdążyć przed śmiercią wszystko rozdać!
(Andrzej Madej OMI)

zdj. tsw

Jesteś, Boże, szczodry w swojej hojności;
Uczysz nas dawać w naszej małości.
(pw)
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