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SŁOWO WSTĘPNE
Jezu... ukaż mi tajemnice ukryte w Ewangelii!
Pamiętaj, że ta złota Księga jest moim najdroższym skarbem.
(św. Teresa z Lisieux)
Ponure twarze nie pasują do radości domu niebieskiego.
(św. Filip Nereusz)
Pismo Święte, jak wielki ogród, ukazuje nam piękno i różnorodność kwiatów
cnót i wartości; pokazuje też chwasty ludzkich przywar, wad i słabości.
Na przestrzeni wieków ta natchniona święta Księga była nieustanną inspiracją
twórczości literackiej; do tej skarbnicy sięgali pisarze i poeci, szukając w niej fabuł
literackich, źródła tematów, symboli i topiki poetyckiej, które przyoblekali w parafrazy i stylizację biblijną.
Niniejszy wybór przemyśleń i aforyzmów stanowi także próbę odniesienia do
tej rozległej materii Ogrodu Słowa Bożego; ta Księga nad księgami, a w szczególności jej najcenniejsza część – Nowy Testament – daje nie tylko okazję do snucia
różnorodnych refleksji, ale także do konfrontacji własnego postępowania ze wskazaniami największego Nauczyciela ludzkości – naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa; tu można znaleźć recepty na godne życie; nasz Mistrz uczy nas jak żyć, cierpieć i miłować Boga i bliźniego.
Idąc za stwierdzeniem bł. Jakuba Alberione: Biblia jest księgą, wzorem dla pisarza-apostoła, czerpałem z niej obficie konfrontując jej zapisy ze współczesną
rzeczywistością; porównania tych materii tworzyły dysonans, który postanowiłem
złagodzić balsamem żartu i wesołości podanych w formie aforyzmu. Aforyzm, z
uwagi na swą wieloznaczność, celność i zlapidaryzownie treści - pozwala trafnie
uderzać w to wszystko, co boli, iskrzy i zagraża naszej doczesności - zawsze z
uśmiechem. Wartości śmiechu w naprawie ludzkich obyczajów potwierdzał jednoznacznie klasyk satyry, biskup warmiński Ignacy Krasicki:
I śmiech może być nauką, kiedy się z przywar, nie osób natrząsa.
Podejście na wesoło do naszych wad mniej rani, a bywa często skutecznym orężem w ich zwalczaniu. Także św. Jan Bosko - przyjaciel i wychowawca młodzieży
pouczał swoich uczniów:
Pamiętajcie, że diabeł boi się ludzi wesołych;
św. Urszula Ledóchowska dodaje:
Trzeba umieć pokazać ludziom, że pobożność nie czyni nas mrukami.
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Apostolstwo uśmiechu spełnia dziś coraz większą funkcję społeczną, także w
dziedzinie ewangelizacji. Przykładem może być nasz nieodżałowany Wielki Rodak
- Jan Paweł II, którego uśmiech i radość zjednywały miliony wiernych dla Kościoła; bo przecież dusza zjednoczona z Jezusem jest żywym uśmiechem (bł. Elżbieta Catez). Szczera wesołość jest oznaką nie zepsutego serca, to dar ducha; w
uśmiechu tkwi bogactwo wnętrza człowieka, to dobro, którego nie można kupić,
można je tylko dać. Z tą też nadzieją ofiarowuję swoje przemyślenia Czytelnikom
ku pożytkowi duchowemu i pokrzepianiu serca – humorem.
Autor
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W OGRODZIE CNÓT
I WARTOŚCI
BÓG
Bóg jest światłością,
a nie ma w Nim żadnej ciemności. (1 J 1,5)
 Boga można znaleźć zarówno w oceanie, jak i w kropli wody.
 Kto się na Boga przysięga, temu miłości brakuje.
 Nauka potyka się co krok – o dowody istnienia Boga.
 Temu łatwiej odnaleźć drogę do Boga, kto w górach zabłądził.
 W Bogu - wszystko, dla Boga – wszystko, z Bogiem – o wszystkim.
BOJAŹŃ BOŻA I POBOŻNOŚĆ
Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra,
Wiecznego wesela i zmiłowania! (Syr 2, 9)
 Bogobojny nie może być wobec diabła bojaźliwszy.
 Nawet jeżeliś bardzo pobożny – nie uważaj się za pierwszego po Bogu.
 Ten, kto szczerze upadł na kolana – przestaje upadać na duchu.
BÓL
Jeżeli udrękę znosić musimy,
to dzieje się to dla naszego pocieszenia i zbawienia. (2 Kor 1, 6)
 Ból: położnik cnót i akuszerka miłości.
 Ból serca uświęca miłość i świętuje w Miłości.
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 Gdy życie bardzo boli, to śmierć jest radośniejsza.
 Polecając ból Niebu, nie zapomnij podać adresu zwrotnego.
 Z niepojętej łaski bólu mężnieje ciało i hartuje się dusza.

CHOROBA
A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie,
a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. (Jk 5, 15)
 Choroba: najczęściej podatek od niezdrowego życia.
 Choć Bóg uzdrawia chorego, lekarz domaga się zapłaty.
 Łóżko szpitalne: pręgierz do prostowania garbów życiowych.
 W chorobie trudniej o niezdrowe myśli.

CIERPIENIE
...skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to,
by wspólnie mieć udział w chwale. (Rz 8, 17)
 Bóg, przez dżunglę egoizmu, toruje sobie drogę do ludzkiego serca maczetą cierpienia.
 Cierpiące dziecko, podobnie jak niewinny Chrystus, woła swym bólem o
opamiętanie - do zatwardziałych grzeszników.
 Tylko w cierpieniu możemy dostrzec głębię i skalę Chrystusowego umiłowania.
CIERPLIWOŚĆ
A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi,
Abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie. (Rz 15, 5)
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 „Grunt to cierpliwość” – szepcą krople wody drążące skalny grunt.
 Także anielskiej cierpliwości diabli się czepiają.
 Uzbrojony w cierpliwość wiele bitew wygrywa.
CHRZEŚCIJAŃSTWO I JEGO POSTAWY
Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się!
Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości! (1 Kor 16, 13-14)
 Chrześcijanie mają w życiu stale „pod górkę”. Taki trening pozwala jednak
znaleźć się na niebiańskim szczycie.
 Chrześcijanin jak Ursus: powinien na co dzień brać byka za rogi !
 Dobry chrześcijanin nie może być m a r t w y !
CHWAŁA
... przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął wasku chwale Boga. (Rz 15, 7)
 Chwała na wysokości, gdy pokój na ziemi.
 Przyjmuj tylko te pochwały, które i chwale Boga mogą służyć.
 W chwale Boga i robak promienieje.

CNOTY LUDZKIE
... bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący,
pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni! (1 P 3, 8)
 Cnota jest zawsze w cenie: wiele kosztuje!
 Cnota nie korzysta z okazji.
 Gdy licho nie śpi, cnota nie powinna zmrużyć oka.
- 11 -

 Jeden dybie na cnotę, drugi – w dybach za cnotę.
 Siła złego – na cnotliwego.

CZAS
... dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim,
a zwłaszcza naszym braciom w wierze. (Ga 6, 10)
 Czas płynie, nie zwracając uwagi na to, czy w nim toniemy, czy wyprzedzamy go kraulem mądrości.
 Emeryci mają coraz mniej życia, ale za to więcej czasu. Dla innych.
 I nieograniczone możliwości skutecznie czas ogranicza.
 Każdy ma na tyle czasu, aby go dobrze wykorzystać.
 Marność nad marnościami, kto czas marnuje.
 Nie zaoszczędzisz na nie wykorzystanym czasie.
CZŁOWIEK – CZŁOWIECZEŃSTWO
Dni człowieka są jak trawa;
kwitnie jak kwiat na polu:
ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma. (Ps 103(102), 15)
 Człowiekiem bywa się dopóty, dopóki nie zbywa się człowieczeństwa.
 Gdy ci pies „mordę” liże, dostrzega w tobie człowieczeństwo.
 Nie tylko w świecie zwierząt inicjacja człowieczeństwa bywa karana.
CZYSTOŚĆ-DZIEWICTWO
... dziewica troszczy się o sprawy Pana,
to, by była święta i ciałem i duchem. (1 Kor 7, 34)
 Ci, którzy są czystego serca – cudzych brudów oglądać nie zechcą.
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 Dbaj o to, aby biel twoich włosów była wyrazem czystości twego serca.
 Do twarzy tej z rumieńcem, u której serce czyste.
 Ranga niewinności wzrasta z ilością zamachów na jej stan.
DAR – DAWANIE
Miej dar łaskawy dla każdego, kto żyje,
nawet umarłym nie odmawiaj oznak przywiązania. (Syr 7, 33)
 Darami Opatrzności winniśmy opatrywać także tych, którzy ich nie otrzymali.
 Jeden udaje, że daje; drugi daje – aby dostać...
 Jakże jesteśmy bogaci! Nawet nic nie posiadając, tak wiele możemy innym
ofiarować: uśmiech, dobrą radę, gest uczynności w potrzebie, współczucie,
modlitwę, pocieszenie...

DOBRE UCZYNKI
... niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 5, 16)
 Dobre serce, każdym swoim skurczem ożywia członki Mistycznego Ciała.
 Dobrze, gdy homo sapiens przy czynieniu dobra się trochę zasapie.
 Już dobrze czyni, kto nie stoi n a b o k u.
 Na dobroczynnym balu i z kulawym można się ubawić.
DOBRO – DOBROĆ
Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. (1 Kor 10, 24)
 D o b r a pamięć zapomina najgorsze urazy i najcięższe krzywdy; pamięta
o wszystkich długach wdzięczności.
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 Dobroć ma cudze dobro na uwadze, o swoim nie zapominając.
 Nie wszystkie dobra wywodzą swój rodowód z czynienia dobra.
 Gdy zło rozpycha się łokciami, dobro, w swej przyrodzonej dobrotliwości,
nie może stać z założonymi rękami.
DOSKONAŁOŚĆ
Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim,
a będziesz miał skarb w niebie. (Mt 19, 21)
 Nie wszyscy „doskonali” doskonałością trącą.
 Droga do doskonałości to nie asfalt, ale dziury, błota, muldy...
 Szczyt doskonałości dosięga nieba.
DUCH ŚWIĘTY
... wszyscy ci, których prowadzi Duch Święty, są synami Bożymi. (Rz 8, 14)
 Dary Ducha Świętego zaskarbiają wieczność, a spłacasz je w kropelce
ziemskiego czasu.
 Jeśli jesteśmy świątynią Ducha Świętego, dobrze jest w niej co pewien czas
posprzątać.
 Powoływanie się na Ducha Świętego wymaga ducha powołania.
 Święty Mikołaj nie przynosi darów Ducha Świętego.

DUSZA
... i wróci proch do ziemi, tak jak nią był,
a duch powróci do Boga, który go dał. (Koh 12, 7)
 Lekkoduchy z czasem nie mają lekko na duszy.
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 Nagości duszy nie można przyozdobić listkiem figowym.
 W targach o duszę diabeł płaci każdą cenę.

DZIECKO
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im;
do takich bowiem należy królestwo Boże. (Mk 10, 14)
 Dziecko należy rzeźbić nie na nasze, ale na Boga podobieństwo.
 Dziecko: skarbonka cnót.
 Dziecko to dar nieba i ofiara ziemi.
 Dziecko, które nie jest owocem miłości – w trakcie dojrzewania kwaśnieje.
 W pogoni za karierą nie można dzieci ranić i ronić!
DZIEŁO - DZIAŁANIE
Wypełnijcie dzieło wasze przed czasem,
a da wam nagrodę w porze oznaczonej. (Syr 51, 30)
 Bezdzietni powinni bardziej pracować dla potomności.
 Chleb, na który powinieneś najciężej i najuczciwiej pracować – to Chleb
Eucharystyczny.
 Nie bądź bezczynny: za czyny niedokonane osąd może być surowszy niż
za błędne.

EUCHARYSTIA
Kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.
Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. (J 6, 57-58)
 Kto się wyrzeka Chleba Eucharystycznego, i na powszedni nie zasługuje.
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 Realizuj receptę na długie życie: aplikuj sobie t a b l e t k i eliksiru miłości
– Boga w Eucharystii.
 W drodze do Boga, jedna Komunia święta to równoważnik tysiąca lat
świetlnych – przebytych na piechotę.

EWANGELIZACJA
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu Stworzeniu! (Mk 16, 15)
 Bóg musiał roznosić swe Słowo na nogach; ty masz telefon, media i komputer.
 Jak wiele w Europie enklaw buszmenów wiary.
 Nie prawi się kazań: głuchym, maluczkim i ... księżom.
 Nawracać można innych nawet stojąc w miejscu: mocno na Drodze.
 Odważny misjonarz nadstawia piersi nawet diabłu.
 Prawdziwy misjonarz nie używa atrapy słowa.
GODNOŚĆ-HONOR-SZACUNEK
Dostatnie życie jest liczbą dni ograniczone, a dobre imię trwa na wieki.
(Syr 41, 13)
 Gdybyż tak „słowo honoru” zasadzało się u niektórych na Słowie.
 Godny współczucia, kto nie posiada godności.
 Jakże często dopiero z upokorzenia kiełkuje korzonek ludzkiej godności.
 Honor odtrąca niezasłużone honorarium.
 Nie warto stracić honoru – by zyskać na g o d n o ś c i a c h.
GRZECZNOŚĆ – ŻYCZLIWOŚĆ
Według możności staraj się zyskiwać życzliwość bliźnich... (Syr 9, 14)
- 16 -

 Grzeczne słowa zawstydzą i bezwstydnika.
 U chama grzeczność solą w oku.
 Życzliwe ziarno trafia zawsze na urodzajną glebę.
JAŁMUŻNA
Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. (Syr 4,30)
 Biednym rozdasz: u Boga z zyskiem masz - jak w niebiańskim banku.
 Co biednemu damy, nas wzbogaci, a bogatemu – nie ubędzie.
 Kto skąpi biedakowi chleba, na otręby nie zasługuje.
 Niełatwo chodzić po prośbie za cudzą potrzebą.
 Tego, który nie ma czym ciała pokrzepić – nie wystarczy tylko k r z e p i ć
słowem.

JEZUS CHRYSTUS
Chrystus jest światłością, która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi. (J 1, 9)
 Chrystus: Pan i sługa ludzkości.
 Jezus Chrystus: nasz Brat we wszystkich braciach.
 Król Nieba - Jezus - korony cierniowej nie odtrąca.
 Minęły wieki: ludzie częściej próbują dotknąć się szat Jezusa, niż c z e p i a
ć się Jego krzyża.
 W Eucharystii wielkość i ubóstwo Chrystusa.
KAPŁAŃSTWO
Z całej swej duszy czcij Pana i szanuj Jego kapłanów! (Syr 7, 29)
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 Kapłan jak łan pszeniczny – kompatybilny z białą Hostią!
 Kapłan to największy cudotwórca: zamienia wino w Krew.
 Kapłańska sutanna świat omiata ze śmieci.
 Kapłaństwo stabilizuje się na wyboistych drogach życia.
 „Ksiądz też człowiek...”. – Tak, paniusiu, ale trzymający w rękach Boga!
 Oblicza parafii: biedny pasterz, w stadzie same czarne owce, a w miejsce
owczarków – sfora wilków.
KOBIETA – MATKA
Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana,
tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu.
(Syr 26, 16)
 Kiedy kobieta w błogosławionym stanie, raduje się wieczyste Jeruzalem.
 Kobieta zaludnia Wszechświat, gdy mężczyzna świata za nią nie widzi.
 Kobietę możesz bić jedynie kwiatem paproci.
 Matka: matecznik wiary i ucieczka grzesznych dzieci.
 Tylko kobieta, które wiele rodziła może twierdzić, że jej pępek jest pępkiem
świata.
KOŚCIÓŁ
Starajcie się posiąść te dary, które przyczyniają się
do zbudowania Kościoła. (1 Kor 14,12)
 Członki Kościoła jakże często były rozczłonkowywane.
 Kościół b u d u j e s i ę zaprawą wiary i miłości.
 Kościół: oaza Boga i ostoja Jego dzieci.
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 Służyć można Kościołowi na różne sposoby i każdy sposób jest dobry – jeśli służy Kościołowi.
KRZYŻ
A ja, gdy zostanę podwyższony na krzyżu, wszystkich pociągnę ku sobie.
(J 12, 32)
 Jedynie o krzyż się nie potkniesz.
 Waga krzyża zależy często od w a g i - jaką do niego przykładamy.
 Z perspektywy krzyża nawet łotr ma niezłe perspektywy.
KSIĄŻKA
A słowo Pańskie rozszerzało się i rosło. (Dz 12,24)
 Biblioteka: ul wypełniony plastrami miodu – na osłodę życia w czasach goryczy.
 Co przeczytasz, tego ci nawet głupota nie odbierze.
 Książka może być pokarmem duszy – jeśli jest łatwostrawna i bogata w
składniki wiary.
 O książkę można się potknąć, ale i dzięki niej powstać. Ważne by była podporą, a nie kijem do bicia.
 Jeśli książka leży u ciebie w domu przez rok nie czytana, wystaw ją przed
kontener ze śmieciami. Może jakiś biedny człowiek nasyci się nią choć trochę.
ŁAGODNOŚĆ
Niech będzie znana wszystkim ludziom
wasza wyrozumiała łagodność. (Flp 4, 5)
 Łagodnością można lwu uczesać grzywę – pod włos.
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 Łagodność butę kruszy, a tyrana k r ę p u j e.
 Łagodność: r u n o Baranka Bożego.
ŁASKA BOŻA
Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem,
tym darem, jaki każdy otrzymał. (1 P 4, 10)
 Odwagi: kto na ludzkiej łasce, także i na Boskiej.
 Wielka to łaska: być w łasce u Boga, a nie bardzo na nią zasługiwać.
MAŁŻEŃSTWO
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją
i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
(Rdz 2, 24)
 Błogosławiony stan małżeński, któremu ciąża nie ciąży!
 Dobra żona z wianem; z w i a n k i e m jeszcze lepsza.
 I s u r o w ą żonę dobry mąż strawi.
 Łzy żony – owoc cierpienia - należy wynagradzać prawdziwymi perłami.
MATKA BOŻA
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. (J 2, 5)
 Czarna dziura boleści: Matka Boża pod Krzyżem.
 Maryja: Matka matek i ich dzieci.
 Maryja: Macierz Boga i kolebka ludzkości.
 Maryja to czuła Matka – nawet nad grzesznikami się rozczula.
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 Maryjne „fiat” zaprzeczyło piekłu.
 Uciekaj się do Matki, a zaprowadzi cię do Boga.
MĄDROŚĆ
Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości i który się radzi swego rozumu,
który rozważa drogi jej w sercu
i zastanawia się nad jej ukrytymi prawami. (Syr 14, 20-21)
 Kiedyż wreszcie zdrowe myślenie stanie się zaraźliwe?!
 Mądrość na głupotę baczy roztropnie.
 Nie utyjesz, jeśli zajadasz się owocami mądrości.
 Za głupotę trzeba płacić, mądrość - o p ł a c a się sama.
MĘSTWO – MĘCZEŃSTWO
A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: <<Wykonało się!>>
I skłoniwszy głowę oddał ducha. (J 19, 30)
 Cnoty męstwa nie zhańbi nawet gwałciciel.
 Przed tym, co nieuniknione nie da się zrobić uniku. Trzeba z bojaźliwej
osiki przestawić się na dąb męstwa.
 Męstwo mężczyzn służy przykładem; męstwo kobiet – budzi podziw.
 Z męczeństwa posiew wiary; z męstwa – wiarygodności.
MĘŻCZYZNA – OJCIEC
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów. (Syr 3, 3)
 Ojciec ma budować w rodzinie dom na skale; matka – serca na Bożej
chwale.
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 Ojciec dźwiga brzemię odpowiedzialności za ród ludzki.
 Ojcostwo: niebiański certyfikat na odpowiedzialne płodzenie.
 Prawdziwy mężczyzna nie boi się zarówno cnoty wstrzemięźliwości, jak i
odpowiedzialności za swe psoty.
 Słabość mężczyzn wykorzystują kobietki; ich siłę – żony.
MILCZENIE – CISZA
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność
posiądą ziemię. (Mt 5, 5)
 Dziś tak trudno człowiekowi wsłuchać się w ciszę, dopiero śmierć pozwala
mu się wyciszyć.
 Gdy głusi na hałas posiedli ziemię, kocham ryby. Głosu nie mają.
 Na ustach cisza, w sercu – pokój.
 Także „Złotousty” Jan Chryzostom uważał, że milczenie jest złotem.
 W ciszy słychać oddech Boga.
 W milczeniu bogactwo myśli; w mowie – ich rozrzutność.
MIŁOSIERDZIE BOŻE
Miłosierdzia Twego nie powstrzymuj, proszę:
Boś Ty naszym Ojcem! (Iż 63, 15-16)
 Boże miłosierdzie nie pozwala planetoidzie walnąć w grzeszną ziemię, a
jej okruchami - we mnie.
 Miłosierdzie Boże pochyla się nad leżącymi, podnosi upadłych i ściąga na
ziemię tych, co na świecznikach.
 Nie przeciągajmy strun Bożego miłosierdzia i nie wygrywajmy na nich kołysanek dla własnej nieprawości.
- 22 -

 U źródeł miłosierdzia Bożego poją się także ci, którzy je brudzą.
MIŁOSIERDZIE LUDZKIE
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5, 7)
 Kto tobie solą w oku, ty mu solanką glauberską – dla obolałych nóg.
 Miłosierdzie nie tylko wybacza, ale i baczy na potrzeby.
 W aktach miłosierdzia nie z a t r a c i s z s i ę.
MIŁOŚĆ
Miłość nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego. (1 Kor 13,5)
 Dom rodzinny i kolebka najpewniej stoi na fundamencie miłości.
 Miłość, która uskrzydla – nie dziobie.
 Miłość nie pieści się – ze znieczulicą.
 Miłość rani, ale i zabliźnia; pogrąża, ale i unosi; uzależnia, ale i czyni wolnym.
 Nawet, gdy żyć się nie chce – miłości nigdy dość.
 W ogrodach miłości róże mają mniej cierni.
 Zbyt wiele się żąda od miłości, zbyt mało – się na nią zasługuje.
 Z miłości trudno się wyleczyć, choć ona sama jest lekiem na wszystko.
MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO
W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi!
W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! (Rz 12,10)
 Jak trudno wszystkich kochać; trudniej – żyć nie kochanym przez nikogo.
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 Nie czyń bliźniemu, co tobie tylko miłe.
 Tresuj w sobie miłość własną, rozpieszczaj – miłość bliźniego.
 Za co masz kochać wroga? Nie tylko za to, że jest twoim bratem w Chrystusie odkupionym Jego świętą Krwią; także i za to, że cię doświadcza w
cierpieniu, umiłowanym tak przez Jezusa; że cię uświęca w odrzuconych
pokusach nienawiści i odwetu.
MIŁOŚĆ BOGA
Z całej siły miłuj Tego, co cię stworzył,
i nie porzucaj sług Jego ołtarza! (Syr 7,30)
 Kochaj Boga do zaślepienia, ale ludzi nie trać z oczu.
 Miłość, gdy b e z g r a n i c z n a – przekracza granice wszechświata: dociera do Boga.
 Ziemskie miłowanie Boga przeciąga się na wieczność.
 Z miłości do Boga polubisz i wroga.
MŁODOŚĆ
Napisałem do was młodzi, że jesteście mocni
i że nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście Złego. (1 J 2,14)
 Młodość: doświadczenia zbyt mało, pragnień nigdy dość.
 Młodość to szybki wzrost, w tym okresie należy dorastać do miary człowieka.
 Razem młodzi przyjaciele... ku ideałom i wartościom. W pojedynkę najlepiej kształci się egoizm.

MODLITWA
Modlitwa biednego przeniknie obłoki
i nie ustanie, aż dojdzie do celu. (Syr 35, 17)
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 Czegóż stękasz, skoro klękasz?!
 Gdy zawierzysz Słowu, słowa modlitwy same przyjdą.
 Nie każdy klęczący bywa w tej postawie prostolinijny.
 Szczera modlitwa? Kiedy uświęca ją nie wymuszona łza.

MODLITWY ZA INNYCH
... módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie.
Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.
(Jk 5, 16)
 Módlmy się za zmarłych: jeśli pomożemy im uzyskać Życie, wtedy i oni
wstawiać się będą o naszą dobrą śmierć.
 Modlitwa za sąsiadów cementuje – wspólne fundamenty.
 Z modlitw i łez żon marynarzy tworzy się stopa wody pod kilem.
MORALNOŚĆ
... wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe,
co zasługuje na uznanie:
jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli! (Flp 4,8)
 Kto kuleje moralnie potknie się i o cnotę.
 Nie każdy moralista z morałów swych korzysta.
 Polityczny alchemik: kwasi nawet zasady moralne.
 Prawi nie prawią morałów. (Teofil Janicki)
MOWA – SŁOWO
Mów zwięźle, w niewielu słowach zamknij wiele treści, okaż że jesteś taki,
Który coś wie, a zarazem umie milczeć. (Syr 32, 8)
- 25 -

 I rozmowy o pogodzie poprawiają aurę u ludzi.
 Nie dław słowa, które ci się ciśnie z serca do ust.
 Wulgaryzm: słowo na wagę.. błota.
MSZA ŚWIĘTA – LITURGIA
Wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł:
„To jest Ciało moje za was (wydane).
Czyńcie to na moją pamiątkę!” (1 Kor 11, 23-24)
 Każda dusza, w wierze żywa, Mszy świętej nie słucha: Mszę świętą - przeżywa!
 Msza święta: święto na co dzień - dla uczestników ziemi i nieba.
 W liturgii świętej Bóg schodzi na ziemię, aby człowiek mógł się wznieść
do nieba.

NADZIEJA
Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze,
Bo Pan jest wiekuistą Skałą! (Iz 26,4)
 Czasem ludzką nadzieję budzi już tylko dzwon trwogi.
 I po dziejowej burzy można przez pryzmat wiary dostrzec tęczę nadziei.
 Jedni na cmentarzu grzebią ostatnią nadzieję, inni – dopiero ją odnajdują.
 Nadzieja to matka... mądrych; macocha – przemądrzałych.
 Nadzieja to wielkie bogactwo: kto ją traci, jest największym bankrutem.
 Pokładaj nadzieję w pokładach wiary.
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NAJŚWIĘTSZE SERCA JEZUSA
Serce Jezusa, cierpliwe i wszelkiego miłosierdzia,
zmiłuj się nad nami! ( z Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa)
 Najświętsze Serce Jezusa bije także dla serc z kamienia.
 Serce Jezusa nadstawia się stale na włócznie twoich grzechów.
 Tylko Serce Jezusa nie doznaje zawału miłosierdzia.
NAŚLADOWANIE JEZUSA
Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!
(Łk 9,23)
 Kto dźwiga swój krzyż z godnością, tego krzyż unosi; kto go odtrąca – tego
powala.
 Po śladach Chrystusa jak po różach, tyle że na boso...
 Niektórzy w naśladowaniu Chrystusa ograniczają się do chodzenia po Jego
historycznych ś l a d a c h.
NAUKA – WIEDZA
Nauka dla rozumnego jest jak ozdoba złota
i jak bransoleta na prawym ramieniu. (Syr 21, 21)
 Dobry nauczyciel potrafi zachować klasę nawet pośród karłów umysłowych.
 Dobrze jest, gdy c i a ł o pedagogiczne dojrzało do dorosłości dusz młodzieży.
 Do przekonania uczniów przez serce; do przekonania nauczycieli – przez
wynagrodzenie?
 Nauka to potęga umysłu. Jeśli nie jest chory.
 Wiedza: szkatułka korekty ludzkich błędów.
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NIEBO – RAJ
...cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. (Łk 10,20)
 Do bram Raju nie podjeżdża się Mercedesem.
 Dusza to wielka patriotka: gotowa jest oddać życie za swą ojczyznę – w
niebie.
 Komu piekło w oczy zajrzało, wzrok ma nakierowany na niebo.
 Kto ma niebo na uwadze, nie marzy o niebieskich migdałach.
 Najpewniejszy raj: p i e k ł o w życiu doczesnym.
 Niebo nie powinno być w głowie – dopiero u nieboszczyka.
 Niebo to raj informacyjny dla tych, którzy nie ekscytowali się Drzewem
Wiadomości.
 Niebo samo się przychyla, wystarczy tylko wyciągnąć pomocną dłoń.
 Niebo to nieustanny zachwyt nad Bożą miłością i miłosierdziedziem.
 Nie szukaj czarnej dziury w błękicie nieba.
 Nie wszystkim „raj na ziemi” przysłania niebo.
 Uważaj: na drodze do nieba najczęściej podkładają nogi!
NIESZCZĘŚCIA I ŁZY
Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie. (Ps 9,19)
 I cudze łzy bywają solą w oku.
 Kiedy starość płacze, deszcz ją jeszcze moczy.
 Łzy: krople rosy na róży serca.
 Tylko w trybach życia wyciskają się najżywotniejsze ludzkie soki.
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 Zniesie łatwo nieszczęście, komu kłania się szczęście.
OBOWIĄZEK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Nie szukaj wymówek, gdy masz spełnić swój obowiązek. (Syr 10, 26)
 Nierozerwalny to związek, gdzie dopełniony do końca obowiązek.
 Odpowiedzialność to często troska o cudzą i własną głupotę.
 Miłujcie własne obowiązki, ale drugich nie zmuszajcie do ich miłowania.
 Odpowiedzialny chrześcijanin odpowiada i na głupie pytania.
 Wobec Boga masz jeden obowiązek: miłować bliźniego, zapominając o sobie.

ODWAGA
Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! (Iż 35, 4)
 Brawura liczy na brawa, odwaga – na rozważny sukces.
 Ryzykanctwo przydaje racjonalnej odwadze etykietkę asekuranta.
 W blasku cudzej odwagi strach zamyka oczy.

OFIARA I POŚWIĘCENIE
On wyda swe życie na ofiarę za grzechy,
(...) ich nieprawości On sam dźwigać będzie. (Iż 53, 10-11)
 Duch ofiary nie czepia się odsetek.
 Na ofiarnym stosie - pycha skwierczy.
 Sensu poświęcenia nie widać – u zgorzkniałej zakonnicy.
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 Ofiara: miłość podana na tacy wiary.
 W szeregu poświęceń – bezinteresowność nie święci tryumfów.
OJCZYZNA – NARÓD – POLSKA
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki,
Otaczał blaskiem potęgi i chwały.
Coś ją otaczał tarczą Swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie.
(Alojzy Feliński, hymn kościelny „Boże, coś Polskę”)
 „Nie lękaj się” – narodzie – odpowiedzialności za swoje dziedzictwo!
 Ojczyzna: prochy i tradycja, łzy i pot, szybsze bicie serca i malwy pod bocianim gniazdem.
 Polska, której nazwa pochodzi od pola, nie wszystkie swoje zagony jednako uprawiała.
 „Święta miłości kochanej ojczyzny...” – nie czują cię tylko umysły z e l ż y
w e.
OPATRZNOŚĆ BOŻA I ANIOŁY
Oczy Pana są nad tymi, którzy Go miłują – tarcza potężna i podpora silna.
(Syr 34, 16)
 Jakaż u wielu chętka w podskubywanie anielskich skrzydełek.
 Patrz przed siebie i licz na Opatrzność.
 Są tacy, którzy swojego Anioła Stróża, na jakiś czas, chętnie zamknęli by
w stróżówce.
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PAPIEŻ
Albowiem Biskup Rzymski z racji swego urzędu,
mianowicie urzędu zastępcy Chrystusa i Pasterza całego Kościoła,
ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem
i władzę tę zawsze ma prawowykonywać w sposób nieskrępowany.
(Lumen gentium, 22)
 Jak wiele zawdzięczamy temu Papieżowi, któremu tak często byliśmy niewdzięczni.
 Ojciec Święty Boga nie zastąpi, ale go zastępuje.
 „Papież z dalekiego kraju”, dla którego każdy kraj był ziemią Ojca – do
siania ziarna Bożego.
PIĘKNO
Bo z wielkości i piękna stworzeń
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. (Mdr 13,5)
 Brzydota sama sobie jest obroną; piękno samo się b r o n i.
 Piękno, jeśli się degeneruje – staje się b l i ż s z e brzydocie.
 Piękno z miłości wyrasta i w duszę wrasta.
 Wraz z wiekiem piękno często wędruje do z ciała do swego matecznika –
duszy.
PISMO ŚWIĘTE – EWANGELIA
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je,
można porównać z człowiekiem roztropnym,
który dom swój zbudował na skale. (Mt 7, 24)
 Biblia to koło ratunkowe na morzu utrapień.
 Nowy Testament: mikrofilm miłości i wiary oraz p a s j a Chrystusa.
 Pismo Święte: elementarz dla wielkich i maluczkich.
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 Zatop w Ewangelii swe serce, a wypłyniesz na wierzch z najbardziej zawirowanych odmętów życia.

POKORA
Pokorni wzmagają swą radość w Panu. (Iż 29, 19)
 Megaloman chce zawładnąć całym światem, pokornemu wystarczy skrawek nieba.
 Niektórych dopiero starość przywodzi do pokory, pozbawiając ich w sposób naturalny zadufania z powodu urody, błyskotliwości intelektu czy siły i
zręczności.
 Nos spuszczony na kwintę to nie kwintesencja pokory.
 Pokorny słuchacz przygryza język, aby innym nie krwawiły serca.
 Surowe zasady innych łatwiej s t r a w i ć z dodatkiem pokory.
POKÓJ
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5, 9)
 Błogosławieni, którzy dla pokoju gotowi znosić upokorzenia.
 Gdy pośród ludzi pokój, szatan gryzie z wściekłości kopyto.
 Należy wprowadzać pokój w rodzinie nawet za cenę wojny – z samym
sobą.
 To, że gołąbek pokoju narobił na armatę – to jeszcze nie powód do wojny.

POKUTA
... nawoływałem (...), aby pokutowali i nawrócili się do Boga
i pełnili uczynki godne pokuty. (Dz 26, 20)
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 Bez pokuty człowiek do zła przykuty.
 Łatwiej dać sobie posypać głowę popiołem, niż pochylić się w pokucie nad
własnym prochem.
 Ogień pokuty oczyszcza z tego, co ogień namiętności zwęgla.
 Poplamiłeś księgę życia – opraw ją we własną skórę wygarbowaną pokutą.
 Sypała sobie głowę popiołem, aby zamaskować łupież.
POSŁUSZEŃSTWO
Lepsze jest posłuszeństwo od ofiary. (1 Sm 15, 22)
 Kto jest posłuszny, nie roztrząsa widłami - słuszności wyroków niebios.
 Posłuszny i niesłuszną decyzję lekko strawi w duchu pokory.
 Posłuszny nie wymaga posłuszeństwa.
 Ze ślubów posłuszeństwa rodzi się prawdziwa wolność.
POWOŁANIE - APOSTOLSTWO
Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty,
a błaganie jego dosięgnie obłoków. (Syr 35, 15)
 Apostoł przy każdym stole zasiada i żaden s t o ł e k nie stoi mu na przeszkodzie.
 Nie rób Bogu łaski, jeśli obdarzył cię łaską powołania.
 Powołanie to łaska, na którą się nigdy nie zasługuje.
 Wytrwać w powołaniu to zachować wierność Bogu i sobie.
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PRACA
Z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. (Ps 128 [127], 2)
 Jedynie plucie w ręce nie pozostawia śladów na sumieniu.
 Rozpocząć pracę ze znakiem krzyża, to trudy ofiarować Bogu, a sukces ludziom.
 Wszystko jest w rękach Boga, ale dobrze mieć odciski na własnych dłoniach.
 Żadna praca nie hańbi, która się hańbą nie okrywa.

PRAWDA
Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę,
a Pan Bóg będzie walczył o Ciebie. (Syr 4, 28)
 Bywa, że prawda na wierzch wypływa w przepełnionej czarze goryczy.
 „Inwektywy i pomówienia” – trącą często świętą prawdą.
 Najwymowniejsze są prawdy męczeństwa.
 Modlitwa: „Prawdy” spreparowane odkłamać racz Panie!
 Niech prawda nie zasypia, gdy na jawie kłamstwo na jaw wychodzi.
 Niektórzy rozsmakowują się w serwowaniu gorzkich prawd.

PRAWO I DEKALOG
Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa,
są usprawiedliwieni wobec Boga,
ale ci, którzy Prawo wypełniają. (Rz 2, 13)
 Cóż, że dobre prawo, kiedy sędzia na usługach lewicy.
 Nie każdy, kto po prawie - zna Boży sąd w ludzkiej sprawie.
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 Prawo Boże ma się tak do ludzkiego, jak róża do pokrzywy.
 Tablic dekalogu nie waży się co do deka, ale r o z w a ż a s i ę – co do
grama.

PRZEBACZANIE I ZGODA
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia,
i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. (Mt 6, 14).
 Niektórzy, zamiast urazy darować – wolą je innym o f i a r o w a ć.
 Staraj się i o zgodę z tymi, którzy z Bogiem i z sobą w niezgodzie.
 Zapomnij to, co wybaczyłeś; wybaczaj także i to, o czym nie potrafisz zapomnieć.
 Z misją pojednania, do niektórych ludzi – bezpieczniej jest wysyłać kaskaderów.
PRZECIWNOŚCI ŻYCIOWE I UTRAPIENIA
Oto jak srebro przetopiłem cię ogniem
i wypróbowałem cię w piecu utrapienia. (Iz 48, 10)
 Chcąc poznać smak życia, traktuj utrapienia jak szczyptę soli w smacznej
potrawie.
 Codzienność cię drażni, uwiera? – tak rodzą się perły!
 Nie pozwól życiu targać cię za uszy.
 Ten nie targnie się na życie, kogo życie targało za uszy.
 W przeciwnościach życia dusza się hartuje, a serce – mięknie.
 Życie doświadcza, ale i zaświadcza o twej niezłomności.
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PRZESZŁOŚĆ I HISTORIA
Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych
według następstwa ich pochodzenia.
Pan sprawił [w nich] wielką chwałę,
wspaniałą swą wielkość od wieków. (Syr 44, 1-2)
 Niejedną historię bezprawia gloryfikowano w majestacie prawa.
 Przeszłość: jedni dzięki niej stają na nogi, drugim – kula u nogi.
 Przeszłość to teraźniejszość myśląca o przyszłości.
 Z historii świata najczęściej nauki wyciąga historyk.
PRZYJAŹŃ
Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty
ani równej wagi za wielką jego wartość.
Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia;
znajdą go bojący się Pana. (Syr 6, 15-16).
 Prawdziwa przyjaźń miłości się nie boi.
 Przyjaciel ci nie sprzyja? Może pragnie twego dobra?
 Przyjaźń powinno się zasadzać na słodkim korzeniu bezinteresowności.
 Wolę oryginał wroga od atrapy przyjaciela.
PRZYKŁAD I WZÓR
Chrystus również cierpiał za was i zostawił wam wzór,
abyście szli za Nim Jego śladami. (1 P 2, 21)
 Bądź nieszablonowym wzorem do naśladownictwa.
 Przykład liczy na na naśladownictwo; wzór: co najwyżej na identyfikację...
 W apostolstwie przykładu brak miłości własnej.
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PRZYRODA – NATURA
Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą.
A powiadam wam:
Nawet Salomon w całym swym przepychu
nie był tak ubrany jak jedna z nich. (Łk 12, 27)
 Brutal dewastuje łono przyrody, miłośnik je pieści.
 Nikły promyk przedwiośnia cieszy staruszka bardziej, niż młodego pełnia
lata.
 Głąb nawet w księdze natury nie wyczyta miłosnego alfabetu.
 Grzechotnik to dżentelmen: pozdrawia nawet wrogów.
 Korzystaj z wiosny: odśwież trelem skowronka swe zakurzone serce, przetrzyj zmęczone oczy soczystą zielenią pól i ubarw pigmentem słońca wyblakłą twarz. Nie przegap jej pierwszych zapachów: upojnych woni konwalii,
bzu, akacji i jaśminu. Tej straty nie wynagrodzi ci nawet lipowy zapach lata!
 Krowa dostrzega w wiosennych fiołkach tylko kiepski pokarm.
 Nowalijki dla smakoszy to wiosenne afrodyzjaki.
 Pycho człowiecza! Twoje najnowszej generacji komputery – oparte przecież
na krzemowej mądrości ziarna piasku – nie są w stanie skonstruować choćby
najmniejszej muszki czy komara.
 Przyroda to wielka apteka. Bez przeterminowanych leków.
 Starość dostrzega więcej w listku niż młodość w książkach z całego
drzewa.
 Traktujmy przyrodę sercem św. Franciszka: z zachwytem wobec jej bogactwa i różnorodności, ale i z pokorą wobec takich wspaniałości jak np. wrażliwości powonienia psów, precyzji zmysłu orientacji ptaków, życia organizacyjnego pszczół, czy wobec zdolności budowlanych termitów.
 Wypoczywaj na łonie przyrody – zanim prawa przyrody przegonią cię na
„łono Abrahama”.
 Z mądrości przyrody czerpię siłę do śmiania się z głupoty świata.
- 37 -

RADA I POCIESZENIE
Odrzucić wskazówki – to sobą pogardzić;
zdobywa się mądrość – słuchaniem uwag. (Prz 15, 32)
 Kto sypie radami jak z rękawa, najczęściej ma go tylko jeden.
 Nie szuka się pociechy u zawodowych pocieszycielek.
 Pytaj o radę u tego, kto nie tylko rady daje, ale i może zaradzić.
 Słaba to pociecha, która swą moc czerpie z kieliszka.
 Smutek z p o c i e c h, pociecha w Bógu.
 Uwaga: dobre rady powinny mieć dobro na uwadze!
RADOŚĆ
Bądźcie zawsze radosnego usposobienia. (1 Tes 5, 16)
 Nie wydzielaj bliskim radości – jak lekarstwa.
 Radość: lukier na gorzką rzeczywistość i słone prawdy.
 Radość ma często dwie strony medalu: głupotę i mądrość.
 W prawdziwej radości nie ma zapamiętania.
RADY DLA WIERZĄCYCH
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili,
i wy im czyńcie! (Mt 7,12)
 Kto w ciebie kamieniem, ty w niego głazem – szlachetności.
 Pamiętaj, abyś i dzień codzienny uświęcał.
 Przed otwarciem się na innych – warto w swym wnętrzu p o z a m i a t a ć.
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 Zostanie po nas jedynie to, co innym ofiarowaliśmy: nasz szczery uśmiech,
dobre słowo, życzliwy gest i uroniona pod wpływem współczucia łza.
RELIGIA I RELIGIJNOŚĆ
Pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego,
mając zapewnienie życia obecnego i tego, które ma nadejść. (1 Tm 4,8)
 Człowiek bez religii to jak szympans bez bananów.
 Religia kłania się filozofii, ale tylko z uprzejmości.
 Religijność ma różne symbole: Bóg rankiem najczęściej zaprasza nas do
swego S t o ł u biciem dzwonów, czasem łopotem skrzydeł gołębia przy
oknie; gdy jednak nazbyt długo ociągamy się w ciepłej pościeli – trzykrotnym pianiem koguta ...
 Także w religii wskazane jest zachować stoicki spokój.
 Z lekcji religii Bóg egzaminuje przez całe życie.

RODZINA - RODZICE
Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom,
bo to jest sprawiedliwe. (Ef 6, 1)
 Czcij ojca swego; jeśli go już nie ma – ojczyma.
 Gdy dom rodzinny się chwieje, rodzice upadają, kołyska się wywraca.
 Ojcze, żałuj oczom dzieci tego, co serce ich matki przyprawia o żal.
 Rodzina: inkubator - dla osłabionych; generator - dla roztańczonych życiem.
ROZTROPNOŚĆ
Szczęśliwy, kto znalazł roztropność,
kto może przemawiać do uszu tych, którzy go słuchają. (Syr 25,9)
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 Gdy ci każą wierzyć „na słowo”, natęż swoją roztropność; gdy mówią, aby
zawierzyć Słowu – bądź w pełni ufny.
 Na twardym gruncie roztropności głupota grzęźnie.
 Roztropny zawsze na tropie rozsądku.
 Fortuna szczęściem się rzadko tuczy; fortuna roztropnością się toczy.
SAKRAMENTY ŚWIĘTE
Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. (Mt 28, 20)
 Bierzmowanie: Duch Święty w roli św. Mikołaja.
 Na chrzcie świętym Matka Boża – Matką Chrzestną.
 Święty Sakrament i świętość podtrzymuje, gdy ta się chyli.
SAMOTNOŚĆ
... któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony? (Syr 2,10)
 Czemu starsi ludzie uciekają w samotność? Daje wytchnienie, ukrywa niedomogi wieku, godzi ze śmiercią.
 Nie jest sam, kto dostrzega Boga w samotności.
 Samotność bez Boga - przeludnia się.
 Samotność to przeprawa przez Styks zgiełku świata.
 Ucieczka w samotność? Bardzo dobrze. Ale tylko z drugim człowiekiem.

SERCE
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. (Mt 5,8)
 Ech, życie: gdybyż serce było obolałe tylko od wielkiego dzwonu...
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 Idź za głosem serca. Ale nie licz na jego echo w sercach innych.
 Najczęściej dopiero wtedy, kiedy życie się kurczy – serce się rozrasta.
 Przerost ambicji rzadko idzie w parze z przerostem serca.
 Pustki w sercu nawet pełny portfel nie zdoła zapełnić.
 Za okazywanie serca nie należy domagać się opłat.
SKRUCHA I ŻAL
Ponieważ ukorzyłeś się przede Mną,
rozdarłeś swoje szaty i płakałeś przed moim obliczem,
to również i Ja wysłucham ciebie. (2 Krn 34, 27)
 Prawdziwie s k r u s z o n y odczuwa, że jest tylko p r o c h e m.
 Za cenę skruchy najłatwiej się z grzechów w y p ł a c i ć.
 Żałuj szczerze: masz szansę zostać nawet „prawym łotrem”.
SPOWIEDŹ I NAWRÓCENIE
Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana, ani nie odkładaj tego z dnia na dzień:
Nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości.
(Syr 5, 7)
 Faryzeusz, jeśli już musi iść do spowiedzi to po to, aby móc „ pierwszy
rzucić kamieniem...”
 Najłatwiej się człowiek n a w r a c a, gdy droga bez wyjścia.
 Nie zwlekaj ze spowiedzią do czasu demencji!
SPRAWIEDLIWOŚĆ
Jeśli wasza sprawiedliwość, nie będzie większa niż uczonych w Piśmie
i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. (Mt 5,20)
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 Sprawiedliwość domaga się także karania za cudze grzechy - tych, którzy
je usprawiedliwiają.
 Sprawiedliwość surowsza będzie dla tych, którzy nie szczędzili prześladowań jej miłośnikom.
 To, że Temida ma opaskę na oczach – nie uprawnia nas do zabawy z nią w
„ciuciu-babkę”.
STAROŚĆ
Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy;
sędziwością u ludzi jest mądrość,
a miarą starości – życie nieskalane. (Mdr 4,8-9)
 Cóż, że starość uciążliwa – to już tylko „rzut na taśmę” wiecznej radości.
 Starość to radość, jeśli tylko masz w sobie radość dziecka.
 Starość - to znak zapytania, śmierć – kropka nad „i”.
 Wnuki, głaszcząc dziadkowi brodę chwytają go za serce i ... kieszeń.
STWÓRCA – ZIEMIA – ŚWIAT
Ziemia jest pełna łaskawości Pana. (Ps 33,5)
 Nawet cmentarny robak dowodzi, że świat jest piękny, a życie bezcenne.
 Stwórca, który ozdobił pięknem stworzenia przyozdobił świat cały – wciąż
ufa człowiekowi, że będzie jego ozdobą.
 Świat: raj dla węży, dżungla dla wygnańców.
 Ziemia: „Błękitna Planeta” przyciągana błękitem Nieba.

SUMIENIE
Chlubą bowiem jest dla was świadectwo naszego sumienia. (2 Kor 1,12)
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 Gdy cię budzi sumienie, pora wstawać do pokuty.
 Na wyrzuty sumienia nie pomaga żadna maść.
 Niektórzy, pomimo obfitości uszów, głusi na głos sumienia.
 Warto ugryźć się w język, by nie gryzło potem sumienie.
SZCZĘŚCIE
Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy,
w którego duszy nie kryje się podstęp. (Ps 32, 2)
 Dla odrobiny szczęścia niejeden gotów diabłu oderwać podkową.
 Szczęście ma zawsze szczęście: nawet jeśli zapuka pod niewłaściwy adres,
nikt go nie traktuje persona non grata.
 Wiekuiste szczęście przysługuje w pierwszej kolejności nieszczęśnikom.
 Złe to szczęście, które sprzyja głupocie.
SZTUKA – TWÓRCZOŚĆ
Istotą sztuki jest dusza wyrażająca się w stylu.
(św. Albert Chmielowski)
 Na niektórą t w u – r c z o ś ć – szkoda nawet śliny...
 Przyroda to największa galeria i filharmonia świata, a Bóg – niedościgniony Artysta..
 Szkoda zdrowia dla tej „sztuki”, którą zrodziły chore pomysły.
ŚMIERĆ
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę,
nie zazna śmierci na wieki. (J 8, 51)
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 Boisz się „matki-śmierci”, która cię narodzi, a nie boisz się „snu-macochy”,
która cię powraca do umierania?
 Na karuzeli życia wszystko kręci się wokół osi śmierci.
 Ślepym na życie – śmierć bliskich oczy otwiera...
 Śmierć: gaśnie świeczka, wschodzi słońce życia.
 Śmierć to motyl wzlatujący ku słońcu, po zrzuceniu kokonu.
 Unikaj śmierci – jest nieunikniona.
 Wielu zmienia swe oblicze dopiero w obliczu śmierci.
ŚWIĘTOŚĆ
Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! (Kpł 19,2)
 Najłatwiej o świętość od wielkiego święta.
 Nawet święty nie zawsze miał czyste sumienie, chyba że go nie używał.
 Świętość to przekuwanie szarej rzeczywistości w tęczę miłości.
 Święty nie wychodzi z siebie, nawet jak mu diabeł zajdzie za skórę. (Teofil
Janicki)
UBÓSTWO I SKROMNOŚĆ
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (Mt 5,3)
 Aby piastować godnie cnotę ubóstwa, dobrze jest być bogatym wewnętrznie.
 Ileż bogactwa w ubóstwie, które czerpie z Boga.
 Skromność każdego człowieka ubogaca.
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UFNOŚĆ
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieli prawdę,
wierni w miłości, będą przy Nim trwali... (Mdr 3, 9)
 Bogu możesz zaufać – na S ł o w o.
 Po cóż się lękać? Przecież to z miłości Bóg powołał cię na świat. Wystarczy
Mu zaufać i okazać wdzięczność w sposób możliwie szczery – ot, choćby
okazując uśmiech i zrozumienie dla beztroski dziecka.
 Zaufanie wyklucza zadufanie.
UMARTWIENIE – POST – ASCEZA
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:
rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,
(...) dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzać w dom biednych tułaczy,
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
i nie odwrócić się od współziomków. (Iz 58, 6-7)
 Ci, którzy żyli o wodzie i chlebie – opychać się będą łakociami w niebie.
 Na głodowych racjach dla ciała – dusza najbardziej syta.
 Nie każdy, na którym skóra i kości – nabożnie pości.
 Z postu na pustyni świata rodzą się oazy życia.
UMIARKOWANIE- WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ
... umiarkowany przedłuży swe życie. (Syr 37, 31)
 Niejedna miara ludzkiego umiarkowania.
 Wstrzemięźliwość ciała tuczy duszę.
 Wstrzemięźliwość: harmonia zmysłów w rytm miłości Boga.
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UŚMIECH -WESOŁOŚĆ- HUMOR
Sprawiedliwi się cieszą i weselą przed Bogiem, i radością się rozkoszują.
(Ps 68, 4)
 Doprowadzajmy do łez – rozbawiając.
 Śmiejąc się z siebie pozbawiamy szyderców satysfakcji.
 Wykorzystujmy wszystkie okazje... do śmiechu.
 Zasada uprzejmości: uśmiech za uśmiech.
 Zmowę milczenia najłatwiej rozbić śmiechem.
 Z radosnym uśmiechem nawet szczerbatemu do twarzy.
WARTOŚCI I CNOTY RÓŻNE
Szlachetny zaś człowiek zamierza rzeczy szlachetne
i trwa statecznie w szlachetnym działaniu. (Iz 32, 8)
 „Być” - to mieć wartości duchowe.
 Obwołali go łotrem: pośród łajdaków grzeszył uczciwością.
 Oszczędność nie wydziela Kościołowi.
 Prawość nie przyzwala sprawdzać cudzej cnoty.
 Wiara, nadzieja, miłość: trójkąt niebiański.
WDZIĘCZNOŚĆ
I bądźcie wdzięczni. (Kol 3, 15)
 C i ę ż a r y wdzięczności dźwigają zazwyczaj nie dobrotliwe osły.
 Jeśli daje lewa ręka, prawa – niech się nie wdzięczy o rekompensatę.
 Na wdzięczność ten najbardziej zasługuje, kto ... jej nie oczekuje.
- 46 -

WIARA
Bo zaprawdę powiadam wam: jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy,
powiecie tej górze: „Przesuń się stąd tam!”, a przesunie się.
I nic niemożliwego nie będzie dla was. (Mt 17, 20)
 Amfiteatr Flawiuszów w Rzymie: probierz wiary pierwszych chrześcijan.
 Celem zabiegów żywych powinno być dokonywanie reanimacji m a r t w y c h w wierze!

 Nie d a w a j wiary niewierzącym.
 Sługom diabła nie powierzaj spraw wiary Pana!
 Wiara rośnie w miarę modlenia.
 Wiarę we własne siły buduj na Tym, który ci je dał.
 Wierzę w człowieka. Jeśli posiada ewangeliczne człowieczeństwo.
WIECZNOŚĆ – ŻYCIE WIECZNE
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J 3, 16)
 Człowiek s k a z a n y na wieczność nie powinien krzywdować sobie
d o ż y w o c i a.
 Dramat, gdy człowiek nagle wypadnie za próg wieczności - potykając się
na nim.
 I wiecznie zalatany będzie się gęsto tłumaczył - dlaczego nie myślał o
wieczności?
 Najszybsze dotarcie do wieczności? Bez straty ziemskiego czasu.
 Wieczność to coś, co przychodzi w mgnieniu oka przed z a m k n i ę c i e m
o c z u.
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 Życie wieczne: jedyna okazja, aby w spokoju, klatka po klatce, przeglądać
życie doczesne.
WIERNOŚĆ
Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. (Ap 2, 10)
 Nie licz na wierność łatwowiernego.
 Wierność nie uznaje zdrady, miłość – i tę wybacza.
 Wierność z miłością w parze – do nieba powozi.
 Wierność Bogu dochowuje wierności sobie.
WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE
... z człowiekiem pobożnym podtrzymujmy znajomość,
a także z tym, o którym wiesz, że strzeże przykazań,
którego dusza podobna do twej duszy,
i kto, jeślibyś upadł, będzie współczuł tobie.
(Syr 37,12)
 Bezinteresowność to zawsze opłacalny interes.
 Lepszy jest kompromis niż kompromitacja.
 Nie buduj tym oazy, co kładą głowę w piasek.
 Przy ślepcach nie obnażaj swej duszy; przy głuchych – nie usprawiedliwiaj.
 Twoja głowa musi b ł y s z c z e ć – zanim przyjdzie łysina.
WOLA BOŻA
Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie,
ten Mi jest bratem, siostrą i matką. (Mt 12, 50)
 Gdy masz na coś chętkę, nie powołuj się na wolę Bożą.
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 Pełnię człowieczeństwa osiąga się wtedy, gdy wypełni się wolę Bożą – z
własnej woli.
 Wola Boża: imperatyw Miłości.
 Zdać się na wolę Bożą, to wysłać kupon totka znając liczby wygranej.
WOLNOŚĆ I WOLNA WOLA
Gdzie jest Duch Pański – tam wolność. (2 Kor 3, 17)
 Był czas, że wolności słowa odmawiano i głuchoniemym.
 I cóż ci po wolności, skoro uwięziłeś ją w pudle telewizora?
 Dla jednych granice wolności uściśla więzienna cela, dla drugich – brak
paszportu.
 Kto używa do woli, ten swą wolę niewoli.
 Nie żałuj wolności także swemu sumieniu.
 Wolny duch nie da się przykuć łańcuchem do bożka gier komputerowych.

WYCHOWANIE
Kto wychowuje swego syna, będzie miał pociechę
i dumny będzie z niego między znajomymi. (Syr 30, 2)
 Czasem z jedną pociechą matka ma sto pociech...
 Do przekonania uczniów trafia się przez serce, do przekonania nauczycieli
– przez przyswojone wiadomości.
 Wychowanie dzieci: obróbka szlachetnych minerałów.
 Zadanie wychowawcze dorosłych: przygotować dzieci do mądrego przeżycia durnej młodości.
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WYTRWAŁOŚĆ
Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość.
Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali,
nienaganni, w niczym nie wykazując braków. (Jk 1, 4)
 Nie wszyscy w y t r w a l i, choć zniewolenie przetrwali.
 Wytrwajcie, warto zagryzać zęby szczególnie, gdy już są protezy...
 Wytrwałość: silna wola w wędzidle cierpliwości.
 Wytrwały dojdzie do majątku, chodząc po prośbie - za pracą.

ZBAWIENIE - ODKUPIENIE
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat na to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. (J 3, 17)
 Najmilsze odkupywanie win: praca na winnicy Pańskiej.
 To, że Chrystus nas zbawił, nie uprawnia nas tylko do zabawy.
 Obszary zbawienia do zagospodarowania: rejony tsunami, afrykańskiej
spiekoty, wylewów Gangesu, udręki
 łóżek szpitalnych...
 Zbawienie idzie przez krzyż – niesiony w piersi i na plecach.

ZDROWIE
Zdrowie i siła lepsze są niż wszystkie złoto,
a mocne ciało niż niezmierny majątek. (Syr 30,15)
 Kto zdrowiem p ł a c i, resztę otrzymuje w ... chorobie.
 Nie zbaczaj ze ścieżki zdrowia.
 Ruszaj się – zanim zaczniesz g i m n a s t y k o w a ć s i ę ze zdrowiem.
 Tylko osioł marnuje końskie zdrowie.
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 U hipochondryka już sama myśl o zdrowiu jest obolała.
 Żelazne zdrowie ceń na wagę złota!
ZMARLI – CZYŚCIEC
Synu, wylewaj łzy nad zmarłym i jako bardzo cierpiący zacznij lament,
według tego, co mu przystoi, pochowaj ciało i nie lekceważ jego pogrzebu!
(Syr 38, 16)
 Cmentarz, do najlepszy do przemyśleń ludzkich elementarz.
 Czyściec: czyszczenie i kosmetyka duszy przed Wielkim Przyjęciem.
 I wielcy jak dęby rogalińskie muszą się z czasem zniżyć do poziomu korzeni.
 Najtrudniej postawić się w pozycji zmarłego, kiedy samemu się pełza..
 Są tacy co umarłych grzebią – w ludzkiej pamięci.
 Zmarły w wieczności swe życie przegląda w różnych wersjach: zaniechanego dobra i zła.

ZMARTWYCHWSTANIE
Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się
i krzykną z radości spoczywający w prochu,
bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.
(Iz 26, 19)
 Chrystus zmartwychwstał także dla tych, którzy go pogrzebali.
 Każdy zmartwychwstanie w urodzie takiego ciała, jakie sobie za życia
w y m i ł o w a ł.
 Najtrudniej będzie powstać z martwych temu, kto nie chciał umrzeć w
Bogu.
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ŻYCIE
Bo czymże jest życie wasze?
Mgłą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. (Jk 4, 14)
 Na ringu życia najcięższe walki toczy się ze sobą.
 Koło życia: życie prowadzi do śmierci, a śmierć – do Życia.
 Koleje życia zawsze dowożą nas do celu. Ostatecznego.
 Szukasz sensu życia? Udaj się na Aleję zasłużonych.
 Trudno z życia ujść z życiem – jeśli nie wierzy się w Zmartwychwstanie.
 Życie jest krótkie. Ale jakie perspektywy na przyszłość...
 Życie: ledwo co zamilkł dzwonek szkolny, już na kościele bije dzwon.
 Życie to cud, na który każdy ma prawo liczyć!
 Życie to kropla miłości, która ożywia wszechświat.
ŻYCIE ZAKONNE
A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa niebieskiego
sami zostali bezżenni. (Mt 19, 12)
 Macierzyństwo zakonnicy spełnia się w posłudze dla dzieci Bożych.
 W zakonie jak w rodzinie: miłość jest najważniejsza; tyle że w zakonie
więcej świętych się rodzi.
 Zakon: arka z wybrańcami na odmętach świata.
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CHWASTY GRZECHU
ABORCJA I EUTANAZJA
Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać śmierć niewinnego. (Pwt 27, 25)
 Bez prochu i armat, a przy pomocy pigułek, spiral i skrobaka toczy się najkrwawsza hekatomba światowa - w gabinetach ginekologów.
 Krzyk nienarodzonych odbity o nieboskłon wszechświata wraca - groźnym
pogłosem błyskawic nieba.
 Sumienie abortera zagłusza szelest krwawych srebrników.
 W łonie dzieciobójczyni diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć (1 P 5,8).
BEZBOŻNOŚĆ - ATEIZM
Biada wam, ludzie bezbożni,
że porzuciliście prawo Boga Najwyższego. (Syr 41,8)
 Bezbożnicy usiłują mitologizować Boga.
 Najzajadlej uderzają w ambonę ci, którym mównica się chwieje.
 Nie tylko ksiądz nie daje wiary, gdy ateista domaga się wiarygodności.
 Reguła: gdzie ateizm zagościł, tam szarganie świętości.
 Tylko chory z urojenia mógł wymyślić muzeum ateizmu - w budynku kościoła.
BLUŹNIERSTWO – SEKTY – BAŁWOCHWALSTWO
Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. (Kpł 24,16)
 Bluźnierca jest jak śnieżny bałwan, który rzuca wyzwanie słońcu.
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 I bluźniercy Boga zaklinają się na dobro ludzkości.
 Nie będziesz miał bożka-komputera przede Mną!
 Okultyści i sataniści – pod diabła przewodem złączą się z Herodem...
 Satanizm wulgaryzuje świętości, a uświęca swego pana - szatana.
 Telewizor to wielki bożek – ludzkość składa mu ofiarę z tego co najcenniejsze: z czasu.
 Życie, jak słońce – bałwany weryfikuje.
BŁĘDY ŻYCIOWE
Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie,
nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami! (Mdr 1, 12)
 Błędem Piłata było umycie rąk w sytuacji, gdy trzeba je było wyciągnąć do
Tego, który umywał nogi innym.
 Gdy cnota pobłądzi, pierwsza ją hipokryzja osądzi.
 I naukowcy kolekcjonują błędy, z których nie wyciągają nauk.
 Rządowe żądania: „Po błędach i wypaczeniach – władzy i przebaczenia!”
 Wielu historycznych pomyleńców ma jeszcze do dziś zwolenników swej
„nieomylności”...
CHCIWOŚĆ - BOGACTWO- PIENIĄDZ
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą
i gdzie złodzieje włamują się i kradną. (Mt 6, 19)
 Chciwiec-asceta: stale głodny nietrwałych wartości, przy trwałych – pości.
 Chciwy i czarne za paznokciem gotów wyssać.
 Coś się dorobił na dewocjonaliach, oddaj na kościół.
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 Najpodlej, gdy się ktoś tuczy na głodowych racjach - drugich.
 Niektórzy mierzą człowieka rozmiarami swego portfela.
 Pecunia non olet – jeśli nie ś m i e r d z ą interesy, które pieniądz rodzą.

EGOIZM
Twoje zaś oczy i serce pragną jedynie własnej korzyści. (Jr 22,17)
 Dla wielu własny pępek jest jedynym punktem odniesienia.
 Gdy ktoś w bagnie tonie, egoista, co najwyżej - podaje mu kalosze.
 Najczęstszy trójkąt małżeński: on, ona i miłość... własna.
 Samolub odnajduje zawsze złoty środek. Jest nim własny pępek.
 Zazwyczaj po pierwszym zawale – świat egoizmu się wali.
FAŁSZ - MANIPULACJA
Fałszu ust się wystrzegaj, od warg przewrotnych bądź z dala! (Prz 4,24)
 Ci, co mają brudne ręce - propagują higienę otoczenia.
 Fałsz, to jak lukier na muchomorze.
 Komu na względzie lukratywna posadka, temu przebojowość i obłudna
gadka.
 Nie zawsze szczery, kto szczerzy zęby.
 Skoro szklisz oczy, nie wciskaj już do nich kitu.
 Wilki nawołują czasem owce do zwarcia szeregów – przeciw ich pasterzowi.
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GŁUPOTA I NIEROZSĄDEK
Głupota człowieka niszczy mu drogę, a serce na Pana się gniewa. (Prz 19,3)
 Głupiec zawsze może liczyć na pobłażliwość władz. Umysłowych.
 Błogosławiona głupota – dzięki której nabyłeś krztę rozumu.
 Faux pas: głupiemu kłaniać się w pas.
 Głupia ślepota dostrzega często to, czego rozumna spostrzegawczość stara
się nie zauważyć.
 Łatwiej głupio zagrać na nosie, niż go innym mądrze utrzeć.
 Mądrości z głupotą nie do twarzy; głupocie z mądrością – nie do towarzystwa.
 Nieomylna głupota czasem mądrości d o w o d z i.
 Odium głupoty na tego spada, kto milczy – gdy głupi za niego gada.
 Przeżywamy klęskę urodzaju głupoty. Co jest, mądrych nie siali?!
 Swoją głupotę można także potwierdzić w sposób naukowy.
 Szkoda oleju do głowy, gdy ta dziurawa.
 Znanego ekscentryka i głupota nobilituje.
GNIEW I ZŁOŚĆ
Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik. (Syr 27,30)
 Bożego gniewu nie uśmierzysz łakociami.
 Często rozbudza się złość dla uśpienia cudzych podejrzeń.
 Gdy mądremu złość, głupiemu – radość.
 I okrutnicy bez serca płaczą. Ze złości.
- 56 -

 Krew zalewa szare komórki, gdy złość uderza do głowy.
 Nie całuj na zgodę, gdyś nie otarł ust z piany złości.
 Nie igra się z szewską pasją!
 Rzadko okazuje gniew innym ten, kto często zagniewany – na siebie.
 Unosząc się gniewem nie wzlecisz do nieba.
 Złości – cudza pobłażliwość wobec złych dzieci złości.
 Złość zaciska pięść – na własnym sercu.

GRZECH I LUDZIE GRZESZNI
Lecz, kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą we Mnie,
temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić w głębi morza.
(Mt 18,6)
 „Grzeszę, więc jestem...” – Skończony!
 Jakże wiele czystych akwenów serca dziecka zachwaszcza dojrzała trzcina
myśląca.
 Kto w drodze do kościoła grzeszy, niech się wróci do domu.
 Nie d o b i j a j się ciężkimi grzechami - do bram piekła.
 Nie jest dobrze, gdy grzeszysz jeszcze na starość. Bóg ofiarował ci ten czas
na odkupienie win młodości.
 Podszeptuje Zły: „Co nagrzeszysz, nikt ci tego nie odbierze, a Pan Bóg i
tak odpuści”.
 Zastanawiające, z jaką lekkością niektórzy ciężko grzeszą!
GRZECHY RÓŻNE
Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach,
nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. (Rz 13,13)
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 Fenol, skatol, indol, siarkowodór: to perfumy przy zgniliźnie moralnej.
 Niemiłosierni odtrącają miłosierdzie Boga.
 OkruCIEŃstwo rzuca cień na człowieczeństwo.
 Ryk szybkich motocykli nierzadko ucisza grobowa cisza.
 Sznur na szyi jest najgorszym rozwiązaniem życiowej pętli.
 Takie same grzechy pastora i jego syna – są nie takie same.
 Uparty ślepiec i o kolory się spiera.
 Pozwólcie pseudokibicom wyładować swą agresję - w kamieniołomach!
 Życie przegapia, kto tylko w bożka ekranu się gapi.
KŁAMSTWO
Przeciw bratu nie uprawiaj kłamstwa
ani nie czyń podobnie wobec przyjaciela! (Syr 7, 12)
 Gdy kamienuje się prawdę, kłamstwo podsuwa kamienie.
 Kłamcom świadectwa prawdy wypisują oszuści.
 Lanie wody nabywamy często w młodości – w obawie przed l a n i e m.
 Niech prawda nie zasypia, gdy na jawie kłamstwo na jaw wychodzi.
 Wolność do kłamstwa też kruszą kopie.
KRADZIEŻ I OSZUSTWO
Nie łudźcie się! Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy,
ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. (1 Kor 6, 9-10)
 Bywa, że i oszust daje jałmużnę – fałszywymi banknotami.
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 Czasem do wielkiego złodzieja i prokurator po prośbie chodzi.
 Handlowcom: kto oszukuje na wadze, tego Temida waży.
 „Ludzie nie wiedzą, co posiadają” – tłumaczył się złodziejaszek.
 Niebieskie ptaki nie mają rekomendacji nieba
 Stary złodziej jest bardziej biegły w paragrafach niż biegły sądowy.
 Za kradzież czasu ziemskiego odpowiada się w wieczności.
 Źle się dzieje, gdy Dzieje uczciwości – opisują złodzieje.
LENISTWO I BEZCZYNNOŚĆ
Czym ocet dla zębów, a dym dla oczu,
tym leniwy dla tych, którzy go wysłali. (Prz 10,26)
 Ileż się nieraz Homo sapiens nasapie, aby się nie nasapać przy pracy.
 Kto na bezczynność choruje, zdrowia szybko nie odzyskuje.
 Leń nie może liczyć na wieczne odpoczywanie.
 Leń załamuje ręce, gdy trzeba je po łokcie urobić.
 Niektórzy oczekują, że smród w ich WC rozwieje wiatr historii.
 Nie wykręcaj się sianem, gdy zboże trzeba wozić.
 Pilnie pracuj nad swoim lenistwem.
 Truteń nie z n o s z ą c miodu – przepada za nim.
 U leniwego już samo plucie w ręce uchodzi za wyczyn.
 W porze żniw niemile widziane są uniki przed s i e r p e m.
 Zatarł ręce do pracy i ... na tym poprzestał. Zatarł się.
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ŁAKOMSTWO I OPILSTWO
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych,
żeby ten dzień nie przyszedł na Was znienacka, jak potrzask. (Łk 21, 34)
 Ciężkość grzechu „nieumiarkowania w jedzeniu” zależy od wagi penitenta.
 Czasem by wejść na wagę trzeba niebywałej odwagi.
 Defekt nad defektami: dominacja układu trawiennego nad szarymi komórkami...
 Gdy p o d l e w a s z ciału, więdnie ci dusza.
 Jedz mądrze – tłuszcz nie śpi!
 Jeśli chcesz w życiu tylko brzuchowi dogodzić, warteś tylko tyle, co z
niego wychodzi.
 Kto zanadto się o l i w i, temu mózg rdzewieje.
 Krzyż otyłości dźwiga zazwyczaj słaby kręgosłup.
 Masz nieświeży oddech? – sprawdź czy twoja dusza nie zaczęła się rozkładać – z przejedzenia.
 Nie gaś w ó d ą ogniska domowego!
 Niektórzy ograniczają smak życia tylko do słodyczy.
 Ograniczony na umyśle, kto ciału nie ogranicza.
 Służba dla brzucha tylko u kobiet ciężarnych może być usprawiedliwiona.
NAŁOGI I WADY LUDZKIE
Niech więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele,
poddając was swoim pożądliwościom. (Rz 6, 12)
 Brawura goli się mieczem Damoklesa.
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 Ludzi wady wadzą.
 Małostkowość nawet od zegara słonecznego żąda wskazań w sekundach.
 Megaloman chce zawładnąć całym światem, skromnemu wystarczy skrawek nieba.
 Nałóg na początku masuje nas pazurkami, aby z czasem pochwycić w
szpony.
 Pijaka nawet ciasne buty nie piją.
 Prośba: daj mi ust twoich miodek, a nie tytoniowy smrodek.
 Przed prawdą o sobie nie okopiesz się w grzęzawisku nałogu.
 Temu do śmierci niedaleko, kto spija makowe mleko.
 „To gra-bież!” – użalał się przegrany w kasynie.
 Tym, którzy kurzą i kopcą, dzieci nie mając na względzie, niech ziemia ...
ciężką będzie!
 Tytoń wypala dziury w niebie.
NIESPRAWIEDLIWOŚĆ I KRZYWDA
Synu, nie siej [przestępstw] w bruzdy niesprawiedliwości,
a nie będziesz żął jej siedmiokrotnych plonów. (Syr 7, 3)
 Historia uczy, że w imię wolności, braterstwa i równości – zniewalano,
podsycano wrogość i krzywdząco różnicowano ludzi.
 „Dobro ludzkości” po ludziach często stąpa.
 Iluż nieprawych łotrów wybujano w kolebce stalinizmu!
 Katyń, Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk... – prochy, które rozbiły b e t o n
murów Kremla.
 Łez pokrzywdzonych, pod polską strzechą – nie przekreśli się g r u b ą
k r e c h ą.
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 Nie ocalaj swych krzywd od zapomnienia; i nie zapominaj o draństwach,
któreś innym uczynił.
 To sztuka: tak wyciskać z ludzi pot, aby im krew nie zawrzała...
 Zasłużonych „krzywd” nie należy sobie krzywdować.
NIEWDZIĘCZNOŚĆ
Nadzieja bowiem niewdzięcznika jak lód zimowy stopnieje
i rozpłynie się jak woda nieużyteczna. (Mdr 16,29)
 Gdy ludzie płacą ci niewdzięcznością, twój kapitał rośnie w niebie.
 Kto przypomina się o swą szczodrość, daje satysfakcję niewdzięcznikowi.
 Największe pretensje do matki jabłoni wnosi robaczywe jabłko.
 Niektórzy spłatę za otrzymane dobrodziejstwa pozostawiają Panu Bogu,
szafując szczodrze: „Bóg zapłać”.
 Tylko bies wdzięczy się do niewdzięczności.
 Wdzięczność całuje, niewdzięczność – pluje.
NIEZGODA I KŁÓTNIA
Kto lubi kłótnię, grzech lubi. (Prz 17,19)
 Czasem dopiero w sądzie jest dobra aura do p o g o d y.
 Gdy cię ręka świerzbi – podrap się w głowę.
 Gdzie łóżka rąbią, tam dogasa ognisko rodzinne.
 I bliskie pokrewieństwo nie zawsze jest dalekie od psucia sobie krwi.
 Możesz innym w y m y ś l a ć, byle rzeczy pożyteczne.
 Na kościach niezgody można sobie niezły b i g o s wysmażyć.
- 62 -

 Nie dolewaj oliwy do mechanizmów złych nastrojów.
 Szukającemu guza nie należy pomagać w jego znalezieniu.
 Złe miary czasu: minuta hałasu, a potem długie c i c h e d n i.
 Niejednego awanturnika wyhołubiła zbyt łagodna macierz.
 Zanim pokażesz język, wcześniej się w niego ugryź.
 Życzył teściowej połamania nóg, teraz musi ją na rękach nosić.
OBŁUDA
Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz,
ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. (Łk 6,42)
 „Boże, Ty patrzysz i nie grzmisz!” – zarzucał pobożnemu obłudę grzesznik.
 Dewotka przebiera paciorki różańca - w trakcie oglądania erotyku w telewizji.
 Do rozwiązywania problemów mrówek zawsze, jako pierwszy, zgłasza się
mrówkojad.
 Dwulicowy patrzy zezem w oczy prawdzie.
 Faryzeusz łata swą cnotę grubymi nićmi.
 Jak już dawał wymuszoną jałmużnę, to zawsze s r e b r n i k a m i.
 „Katolik-komunista” zawsze na łaskawym chlebie: za życia w partii, po
śmierci – w niebie?
 Komu na względzie lukratywna posadka, temu przebojowość i obłudna
gadka.
 Moralista: dał mi niesłusznie w twarz i kazał nadstawić drugi policzek.
 Moralizuje wierzba: po owocach tarninę poznacie!
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 Najczęściej ten, który u p a d ł – wytyka potknięcia innych.
 Nie zmywa się innym głowy – wodą święconą...
 Obłuda, podając kielich goryczy osładza go lukrem pochlebstw.
 Obłudnik też grzechy wyznaje: najczęściej cudze i nimi się rozgrzesza.
 Owszem, czasem świecił. Ale tylko po to, aby innym wytykać cienie.
 Przygarniał bezpańskie psy: tylko po to, aby szczuć nimi ludzi bezdomnych.
 Siewcy bezprawia też morały prawią.
 Uczył wilk owcę pokory, a skąpiec ubogiego oszczędności.
 U hipokryta dwulicowość welonem niewinności zakryta.
 U moralnych błaznów odgrywanie komedii odbywa się pod płaszczykiem
dramatu.
 „Z jednej krwi jesteśmy...” – przymilała się pijawka do żywiciela.
 Z tego wieńca, co masz przytaszczyć na pogrzeb dręczonej żony, ofiaruj jej
jeszcze za życia kilka kwiatków.

OBMOWA I OSZCZERSTWO
Bacz, abyś nie był nazwany oszczercą i nie czyń swym językiem zasadzek.
(Syr 5,14)
 Co ślina na język przyniesie – najlepiej wypluć.
 Człowiek nie but – nie zawsze uzyska połysk, gdy go oczernią.
 Najtrudniej wyjść z twarzą, gdy przyprawią gębę.
 Nie siej pokrzyw na polu chwały.
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 Nie sztuka wycierać sobie gębę niewinnym welonem, trudniej – starą
szmatą.
 Nie wypada aby psy szczekały, gdy karawan już się toczy...
 Obmowa: mowa sługusa Kusego.
 Z dorabiania gęby nie dorobisz się twarzy.
 Zły jęzor dłubie nawet w cudzym złym losie.
OBRAZA – DRWINA – SZYDERSTWO
Grzesznika odkryją jego własne wargi
i do upadku doprowadzą szydercę i zuchwalca. (Syr 23, 8)
 I głąb nabija się z kapuścianych głów.
 Kto wyśmiewa się z bliźnich do rozpuku, temu zalecić trzeba by seppuku.
 Naga prawda najbardziej się wstydzi ubranych w jej szaty złośliwości.
 Na szyderstwie łatwiej zbić gębę niż kapitał.
 Niektórych głów państwa nie należy ośmieszać: w złym tonie jest śmianie
się – z błaznów.
 Nie ciesz się dziadku z sąsiada pogrzebu – stolarz już i tobie trumnę zbija.
 Nie wystawiaj głupiego śmiechu na pośmiewisko.
 Po doznanej obrazie dobrze jest użalić się – przy świętym obrazie.
 Śmiech szydercy siarką zalatuje...
 Wielu grzeszy przez naciągniętą cnotę humoru.

- 65 -

PIEKŁO I POTĘPIENIE
„Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych,
tegoście i Mnie nie uczynili”.
I pójdą ci na mękę wieczną,
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. (Mt 25, 46)
 Aby zrozumieć co to jest „piekło” i raj”, należałoby przeżyć samemu
wszystkie istnienia ludzkie.
 Co się w piekle ś w i ę c i - nie wiedzą i święci.
 Czemu w piekle? Podstawiał bliźnim drabinę do nieba – z powyłamywanymi szczeblami.
 Droga do piekła, na odcinku życia, bywa najwygodniejsza – usłana jest różami bez kolców.
 Niektóre z krzyży z a s ł u g i wiodą na potępienie.
 Nie d o b i j a j się do bram piekła – ciężkimi grzechami.
 Oj, dopiecze, dopiecze, piekło do żywego!
 Piekło ma n i e b o t y c z n e rozmiary.
 Siłę piekła umacniają ludzkie słabości.
 Skoroś powstał z prochu, nie igraj z ogniem piekielnym.
 Trudno będzie się cieszyć niebem, gdy innych z drogi do piekła nie nawracaliśmy!
 Wieczne potępienie: wypłakać oceany łez za Bogiem.

PLOTKI I GADULSTWO
Widziałeś człowieka gadatliwego?
Więcej nadziei w głupim niż w takim. (Prz 29,20)
 Bardziej od czosnku cuchnie niewyparzona gęba.
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 Gdybyż to potokiem słów można było napędzać turbiny elektryczne...
 Ileż bogactwa słów w jałowych dysputach.
 Jeśli nie chcesz liczyć zębów, trzymaj język za nimi.
 Nawet z młyna przeganiają tych, którzy mielą tylko ozorem.
 Nie bierz na język starej osy!
 Nie rób człeku z igły widły, by cię w piekle nie przebodły.
 Nie wymawiaj księdzu starej gospodyni, skoro sama tylko wodę dobrze gotujesz.
 O plotkarach: apetyt rośnie w miarę ględzenia.
 Plotka szybciej rozchodzi się od grypy, a także cięższe ma rokowanie.
 Plotka nabiera wagi, gdy naiwnych nabiera.
 Plotka nie umiera. Jest stale reanimowana metodą „usta-usta”.
 Plotka płotką wyjdzie, a wielorybem wróci.
 Pustosłowie kobiet jest na wagę p u c h u m a r n e g o.
 Szyjąc komuś buty można go puścić w skarpetkach.
 Ucho to nie małż: gdy drażnisz innym małżowinę – perła się z tego nie zrodzi.
POCHLEBSTWA I POCHWAŁY
Nie płaszcz się przed człowiekiem głupim
i nie kieruj się względem na osobę... (Syr 4, 27)
 Gdy złym się powodzi, niektórzy im jeszcze wodę leją.
 Iluż pochlebców-sługusów na p a ń s k i c h niezasłużonych emeryturach.
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 I łajno sobie pochlebia, że użyźnia matkę-ziemię.
 Kto nazbyt nadskakuje, boi się p o d s k o c z y ć.
 Mało kto krztusi się , gdy mu kadzą w oczy.
 Można się także płaszczyć pod płaszczykiem miłości.
 Od samych pochlebstw w wyborczej kiełbasie, niektórym zbiera się na wymioty.
 Nie ceń tego, kto cię przecenia.
 Są nawet satyrycy, którzy maczają swe pióro w kałamarzu wazeliny.
 Skąd zwichnięty kręgosłup? Poślizgnął się na wazelinie.
 Sługusowi najtrudniej zostać panem siebie.
 Także komplementami można opluwać.

POKUSY
... i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. (Łk 11,4)
 Gdy cię oczy wiodą na pokuszenie, pomyśl o białej lasce.
 I zdrowy rozsądek choruje czasem na niezdrowe ciągoty.
 Nie daj się diabłu za ogonek wodzić.
 Pokusa: próba sił – dobra i zła, charakteru i słabości.
 Przymila się kusy łasym na pokusy.
 Zazwyczaj pokusa bywa w szatki kusa.
POŻĄDANIA I ZŁE NAMIĘTNOŚCI
Zła żądza zgubi tego, kto jej nabył, i uczyni go uciechą dla wrogów. (Syr 6,4)
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 Kto pożąda wszystkiego, niczym się nie zaspokoi.
 Łatwo konsumuje się zakazane owoce, trudniej się je przetrawia.
 Najtrudniej ucywilizować dzikie zmysły.
 Namiętność tłumu rzadko wzbudzana jest miłością.
 Nie zapładniaj diabelskim nasieniem własnej wyobraźni!
 Ośle, nie pożądaj koni – mechanicznych.
 Czasem wdowi grosz bardziej pociąga niż pociągająca wdowa.
 Pannom: nie każdy, kto głowę zawraca – o rękę się potem zwraca.
 U wielu życiową kulą u nogi są ciągoty do zaokrąglonych kształtów.
 Zazwyczaj tylko żądza wiedzy uchodzi na sucho.
PYCHA I PRÓŻNOŚĆ
Pycha jest obmierzła Panu i ludziom... (Syr 10, 7)
 Cudze drwiny znoś na stos, na którym spalisz swoją pychę.
 Cierpi ego, gdy wydumane ambicje trzeba godzić z biedą.
 Bywają różne odcienie czerni pychy: od delikatnego, to pycha z czynienia
dobrych uczynków, do intensywnego – to pycha z chwilowej przewagi zła.
 Gdy już b ł y s z c z y s z - nie staraj się innych oślepiać.
 Jego idée fixe: przyćmić słońce świeczką łojową.
 Moda szatą próżności się przyodziewa.
 Na n a d ę t y m instrumencie niewiele wygrasz.
 Nie patrz z góry na tego, kto ci trzyma drabinę sukcesu.
 Piryt zarzuca złotu imitację.
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 Przerost ambicji rzadko idzie w parze z przerostem serca.
 Przesadził: na balon pychy nałożył sobie koronę cierniową.
 Pycha i pokorze odmawia prawa do skromności.
 Trudna przyjaźń hycla z bezdomnym psem, trudniejsza – pyszałka z zarozumialcem.
 Wynosi się świecąca brylantyna nad niedoszlifowany brylant.

RADY KU POPRAWIE
Szukajcie naprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego,
a reszta będzie wam przydana. (Mt 6, 33)
 Bijąc tylko głową o mur trudno wykrzesać iskrę rozsądku.
 Chcesz nabrać ochoty do życia? Prześpij się – na cmentarzu.
 Metoda na zakazane owoce: poczekać aż całkiem zrobaczywieją.
 Nie kochaj psów kosztem sąsiada, który ma kota.
 Nie przeklinaj syna marnotrawnego; zanim matka złego porodziła, Bóg go
usynowił i czeka na jego powrót.
 Nie s p u s z c z a j z oczu cudzych łez!
 Nie umywa się rąk, gdy naiwnym mydlą oczy.
 Tylko pies może pożywić się ochłapem miłości.
 Ze wszystkich sił zwalczaj swe słabości.
 Z oszczędności zbędnych słów rośnie kapitał zaufania.
 Źle użyte prawo jazdy – nie daje żadnych praw na tamtym świecie.
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ROZPUSTA – NIECZYSTOŚĆ – PORNOGRAFIA
Położę kres twojej rozpuście i nierządowi twemu... (Ez 23, 27)
 Gdy kobieta u p a d a, diabeł jej miękką poduszkę podkłada.
 Jeśli twój chłopak żąda „dowodu miłości”, daj mu w twarz i ... zapłacz.
 Kto na cudze łoże łoży, śpi na własnej wycieraczce.
 Najtrudniejsze są powroty córek marnotrawnych. Nawet biblia o tym nie
wspomina.
 Namiętność opiera się o łóżko, miłość – o serce.
 Na nic jedwabie, szyfony, atłasy – gdy żywot szmatławy.
 Nie czyń z cudzego łóżka pola chwały.
 Nie kanalizuj swych zainteresowań na telewizyjne ścieki.
 Prawdziwa p e r ł a nie rzuca się między wieprze.
 Przechodząc z rąk do rąk wpadała w ręce wenerologa.
 Rozpusta jest zboczeniem z drogi czystości.
 Splamionej niewinności nie chce przyjąć nawet pralnia chemiczna.
 Węzeł gordyjski: przywiązanie do rozwiązłości.
 Zgubne uciechy to czekoladki nadziewane siarką...
SKĄPSTWO
Ten, który gromadzi od ust sobie odejmując, dla innych gromadzi,
a z jego dostatków inni wystawnie żyć będą. (Syr 14, 4)
 Choremu skąpcowi łatwiej pogodzić się ze śmiercią niż uszczupleniem pieniędzy na lekarza.
 Nie każda wdowa, choć bogata, wspomaga swym g r o s z e m kościół.
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 Skąpiec odmawia zarówno cudzym, jak i swoim potrzebom.
 Szczyt skąpstwa: odmowa użyczenia własnego cienia.
 Tym, co w życiu są skąpi, łask im niebo poskąpi.
 U sknery pękaty portfel, ale pusta głowa i serce.
STRACH – LĘK – TCHÓRZOSTWO
Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym
i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami. (Syr 2, 12)
 Dusza na ramieniu nie przydaje dystynkcji nawet szeregowcowi.
 Strach na wróble kłania się orłom.
 Tchórz odmawia sobie prawa do walki, bohater – do ucieczki.
SZATAN I DIABŁY
Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła,
ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. (1 J 3,8)
 Co ma diabeł do świętości? Bardzo wiele. Chce, aby mu ją p o ś w i ę c i ć.
 Diabelskie nasienie zapładnia – wyobraźnię terrorystów.
 Diabeł gotów dać się posiekać - dla naszego... potępienia.
 Dla diabła wszystko dobre, co się piekłem kończy.
 Gdy cię diabeł potępia, czuj się zaszczycony.
 Gdy diabeł zakasuje ręce, księża nie mogą ich opuszczać.
 I w służbie dla diabła jesteś na ł a s c e Boga.
 Można być pewnym szatana: nigdy nie opuści człowieka – w grzechu.
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 Na anielską naturę zaklina się także diabeł.
 Najniższą taryfę ulgową dla wypełniania Dekalogu oferuje piekielny radca
prawny.
 Nie wyświadczaj przysług – sługom Złego.
 Referencji nie żąda się od wysłannika piekieł.
 U satanistów diabeł na „mszy” koncelebruje.
 „W niebie jest nudno” – podpowiada upadły anioł.
 Zaprzedaj diabłu duszę, a złotą karocą podwiezie cię – do bram piekieł.
 Z dwojga złego – na jedno wychodzi. Dla czarta.
UWAGI DLA GRZESZĄCYCH
Będziecie czuli obrzydzenie do siebie samych
z powodu waszych grzechów i waszych obrzydliwości.(Ez 36, 31)
 Daleko nie zajedzie, kto na pedale gazu nie ma zahamowań.
 Drań swą samowolę tłumaczy „wolą Bożą”.
 Jesteś na ostatnim miejscu? Doskonała pozycja, aby zacząć odrabiać straty!
 Pociecha dla zimnych drani: w piekle sobie nogi wygrzeją.
 Opinia o jednym: nekrolog był więcej wart od jego życia.
 Nie twórzmy sobie image na byle podobieństwo.
 Z elementarza zła naucza się tylko sługi Złego.
 Żałuj sobie tego, co pożałowania godne!
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WINA – KARA – SĄD
Ale ci, których ośmieszające kary nie nawróciły,
doświadczą sądu godnego Boga. (Mdr 12, 26)
 Bóg jest sprawiedliwy: karze także za cudze grzechy. Tych, którzy je
usprawiedliwiają.
 Choć częściej poprawa chodzi za kijem, ale na marchewkę nie przestaje
zerkać.
 Przychodzi czas, gdy stary zimny drań zaczyna się pocić. I to nie za przyczyną aspiryny.
 Trudniej o poczucie winy u takiego, który nawet nie ma poczucia powinności.
WROGOŚĆ I NIENAWIŚĆ
Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić;
- na rozkład ciała, na śmierć, i trzymaj się przykazań!
Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego,
- na przymierze Najwyższego, i daruj obrazę! (Syr 28, 6-7)
 Aby ci się piekło upiekło, lepiej nie podsycaj ognia – nienawiści.
 Ciemności nie rozświetlają rozżarzone ślepia nienawiści.
 Gdy nie możesz strawić swego wroga, przejdź na dietę miłości bliźniego.
 Kto nienawidzi, Boga niedowidzi i własnej ślepoty nie dostrzega.
 Pierwszą ofiarą nienawiści jest własne serce.
 Pozwólmy pseudokibicom swą agresję wyładować – w kamieniołomach.
 W bilansie wrogości zawsze manko miłości.
 Woła: „Precz z Żydami!”, a Chrystusa chce mieć za brata.
 Wrogów nie należy niszczyć, ale rozbrajać – miłością i uśmiechem.
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 Z ran zadanych miłości własnej wypływa jad nienawiści.
ZATWARDZIAŁOŚĆ SERCA – ZNIECZULICA – OBOJĘTNOŚĆ
Nie zatwardzajcie serc waszych. (Ps 95, 8)
 Kto za młodu zatwardzał serce, tego na starość kamienuje skleroza.
 Kamienne serce samo się nie skruszy. Potrzebny jest walec – cierpienia.
 Łatwiej strawić kamień niż kamienne serce.
 Nawet metempsychoza nie sprawi, że po śmierci serce z kamienia stanie
się kamieniem szlachetnym.
 Najbardziej dopieka – oziębłość bliskich.
 Operacji na nieczułym sercu nie powinno się znieczulać.
 Oziębłego, myśl o wiecznym ogniu – „ni ziębi, ni parzy”.
 Skąd utrapienia jednych? Z atrap serca – drugich.
 Świat pustoszeje: nieludzkość wyludniona jest z człowieczeństwa.
 Wraz z powiększaniem się złogów cholesterolu ustępuje skamieniałość
serca.
 Ułomny ten na umyśle, komu brak serca dla ułomnych psychicznie.
 Źle się kończy nawet bajka, gdy królewna buduje szczęście na lodowatym
sercu.
ZAZDROŚĆ I ZAWIŚĆ
Zły jest, kto zazdrosnym okiem patrzy,
odwraca oblicze i z góry spogląda na innych. (Syr 14,8)
 I kto ma księdza w rodzie, tego zawiść ludzka bodzie.
 Najgorsza drzazga w oku, gdy odłupana z cudzego wysokiego s t o ł k a..
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 Niektórzy p r o t e s t a n c i protestują, przez zazdrość, przeciwko islamskiemu niebu z pięknymi hurysami.
 Pociecha zawistnego: dobrze, że szczęście innych – na szczęście – przemija.
 Miłość jest poezją życia, zazdrość – jego bohomazem.
 Nie drażnij u żony starych blizn Amora.
 Rzekła zawiść: „Twoje szczęście, że jesteś nieszczęśliwym”.
 Są też przewrotni symulanci chorobliwej zazdrości.
 Szukał ze świecą niewinności pod pierzyną. Podpalił dom rodzinny.
 Tylko krzyża i boleści mało kto zazdrości.
 Zawistny, choć brodzi w szczęściu, ma pretensje do tego, który w nim
opływa.
 Zawiść to lisia uprzejmość – ze schowanymi pazurami.
 Z zawistnych oczu zieją martwe oczodoły.

ZBRODNIE I WOJNY
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,
lecz duszy zabić nie mogą. (Mt 10, 28)
 Cyrograf można podpisać krwią - nienarodzonego dziecka!
 Gra armat sławi instrument wojny.
 I broń nuklearna pełni posługę – samogrzebalną.
 Krew można przelewać – jedynie w laboratorium.
 Najdotkliwiej rani otoczenie – samobójca.
 Nie zabijaj! – łono matki jest własnością Stwórcy Wszechświata.
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 Śmierć na wojnie swe żniwo zbiera kombajnem nienawiści.
 Tragedia tego świata: nawet wody płodowe przestają być azylem dla bezbronnych!
 Wojna: n e k r o d i a l o g i.
 Współcześni Kainowie ostrzą swe noże na kamieniu filozoficznym.
ZDRADA I NIEWIERNOŚĆ
Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!
A Ja wam powiadam:
Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę,
już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. (Mt 5, 27-28)
 Był miłosierny: nie zdradzał się ze swoim brakiem wierności.
 Czasem klucz do prawdy o wierności męża tkwi w drzwiach hotelowego
pokoju.
 Człowiek nie powinien kalać swego gniazda kukułczymi jajami.
 Gdy bezcześci się cześć kobieca, diabeł salutuje mężom.
 Małżeńska niewierność to jak dla gardła ość.
 Nie każdy b ł o g o s ł a w i o n y s t a n, uświęca stan małżeński.
 Nie wylepia błotem zdrady gniazda rodzinnego!
 Prowadząc podwójne życie, jednego można nie przeżyć.
 Przewrotny Prometeusz: wyciągnął żar miłości z cudzego ogniska domowego.
 Skłonny do zdrady nie zdradza swych skłonności.
 Samobójstwo człowieka: zdrada samego siebie, zabójstwo – zdrada człowieczeństwa.
 Sceny małżeńskie inscenizuje często życie – pozamałżeńskie.
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 Świadectwa zdrady wypisywane są najczęściej atramentem sympatycznym.
ZEMSTA I MŚCIWOŚĆ
Tego, który się mści, spotka zemsta Pana:
On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. (Syr 28,1)
 Był przewrotny: za wyrządzone przez ludzi krzywdy, od Boga żądał krwawej odpłaty.
 Nie paś mściwości miłością własną.
 Są dydaktycy, którzy specjalizują się w nauczkach.
 Szukał w zemście doraźnego ukojenia, znalazł – wieczny niepokój.
 Zemsta na tym, który ma serce z kamienia trawi własne serce.
ZŁO I LUDZIE ŹLI
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12, 21)
 „But określa świadomość” – konkluzja drania, kopiącego leżącego.
 Czasem złe na dobre wychodzi. Dzięki Bogu.
 Dobrotliwe zło: świnia próbuje małpę u c z ł o w i e c z y ć.
 Iluż prawników na usługach bezprawia!
 Kto ma złą sławę sławi – niesławę.
 Najdłużej pamięta się zło, które nam dobry wyświadczył.
 Nie czyń złemu dobrze – na cudzą niekorzyść.
 Nie odmawiaj sobie – odmowy od złego
 Niektórzy, nie mogąc dostąpić rozgrzeszenia – zło rozgrzeszają.
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 Nie ma tego złego, co by na dobre nie w e s z ł o.
 Tak „dobry”, że i złu przyklaskuje.
 W kręgu zła aureola w oczy kole.
 Z dwojga złego – na jedno wychodzi. Dla diabła.
 Zła to rodzina, w której dziecko uczy się z elementarza zła – liter bezprawia.
 Zło nie ma granic, bo piekło nie ma miary.
 Zło uszczęśliwia na teraz; dobro – na wieczność.
 Zły może być jeszcze l e p s z y. W gorszym.
 Zły przykład liczy zawsze na naśladownictwo, dobry – najczęściej tylko na
identyfikację.
 Zły wszystko wszystkim ma za złe.
 Z posuchy dobroci – dopust złego.
ZNIECHĘCENIE - ROZPACZ – SMUTEK
Biada sercu zniechęconemu: ponieważ nie ma ufności, nie dozna opieki.
(Syr 2, 13)
 Czarna rozpacz to pusta karta życia.
 Krzywiąc się tylko na los – nie zmusisz go do uśmiechu.
 Kto wyleczył się z rozpaczy, nie zamartwia się smutkami.
 Na pustyniach rozpaczy budujmy oazy nadziei.
 Nie rozpaczaj diabłu na uciechę.
 Obraz rozpaczy? Tak, ale zawsze w barwach nieba.
 W miarę utraty nadziei zyskujemy na rozpaczy.
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 Zniechęcenie opuszcza ręce, rozpacz je paraliżuje.
ZNIEWOLENIE – PRZEMOC – TOTALITARYZM
Zabija bliźniego, kto mu zabiera środki do życia i krew wylewa,
kto pozbawia zapłaty robotnika. (Syr 34, 22)
 Bomba to kropka nad „i” – u terrorysty.
 Ciemną rzeczywistość totalitaryzmu łatwo można prześwietlić rentgenem
prawdy.
 Droga do szczęścia wybrańców komunizmu usłana była niezliczonymi nieszczęśnikami.
 Generalskie emerytury starych łotrów oparte są na bazie walki - z „ warchołami narodu”.
 Gdy lud wzburzony, zamki na lodzie się walą.
 Homo sovieticus: wolny człowiek, który realizuje swój program życia na
bazie haseł kremlowskiej mumii.
 Nie wszystkim koło wydarzeń naprostowało pokrzywione charaktery.
 Komunizm, mimo że bezzębny, potrafił z polskiego p a s z t e t u wyszarpać najlepsze kawałki pieczystego.
 Poziom cynizmu dyktatury zależy często od głębi jej kompleksów.
 Synonim: „Pochopne ferowanie wyroków w okresie Stalinizmu”.
 U r b a n - i z a c j a kraju zmierzała do puszczenia księży z torbami pod
kościół.
 Zasada dyktatury: pod pręgierzem opinii publicznej nie stają ci, którzy tę
opinię kształtują.
 Z hasłem: „Mumia wiecznie żywa!” – trudno jest wnieść do życia coś
ożywczego.
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 Żądzę władzy „betonu” trudno wybić z głowy nawet młotem pneumatycznym.
 Dziwne, że i dziś starych b a j a ń o „świetlanej przyszłości”, nie kładzie
się między bajki.
MYŚLI RÓŻNE
Powiedzcie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.
(Lb 6, 24-26)
 Adwokat? Często krętacz na prawie.
 Ambicja sięga po laury, przeciętność – po liście bobkowe.
 Aptek coraz więcej, a tanich leków – jak na lekarstwo...
 Geniusz: kumulacja Bożych talentów, którą tylko w części wykorzystuje
ich użytkownik.
 Gdy pieniądz śmierdzi, pachnie potężną inflacją.
 Gdzież dawna klasyka? Dziś marni malarze wmawiają nam wartość bohomazów, a marni muzyce próbują zagłuszyć nam głos rozsądku.
 Dzięki „klerykałom z Ciemnogrodu” wyraźnie jaśniej na scenie politycznej.
 Iluż to starych bankowców z k l u c z a nadaje się tylko pod klucz.
 Łzy ocierane cudzym banknotem bardziej pieką.
 M i e r z wysoko, ale nie strzelaj do tych na świeczniku.
 Niektórym duchowy katharsis pobudza tylko perystaltykę jelit.
 Pół biedy, gdy korona spadnie z głowy, cała – gdy aureola.
 Robak także p o s i ł k u j e się człowiekiem.
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 Kreacja: wykreowano kreaturę na lukratywną górą.
 Politycznego trupa najtrudniej dotknąć do żywego.
 Po objawach poznacie chorobę, po chorym – lekarską diagnozę.
 Transparent: „Ja, dziura w moście, domagam się swojego statusu!”
 W świecie zwierząt inicjacja człowieczeństwa jest zakazana.
 Zły kucharz wmawia innym brak poczucia smaku, zły tancerz – brak poczucia taktu, a zły muzyk – brak słuchu.

opr. graficzne: pw
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