„Złote myśli”
Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać.



Największym szczęściem jest dziecko! Może stu inżynierów postawić tysiące kombinatów
fabrycznych, ale żadna z tych budowli nie ma w sobie życia wiecznego.



Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas
pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani
prawdą, ani miłością.



Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.



Należy w sobie dostrzec pozytywne wartości, bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze ślad
Bożej dobroci.



Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda.



Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.



Miarą naszej miłości ma być miłość, jakiej dla siebie oczekujemy od całego świata.



Ludzie mówią – „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej – „czas to miłość”. Pieniądz jest znikomy, a
miłość trwa.



Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.



Kto chce wejść na szczyt, musi zaczynać od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie
przyspieszając go. Zły to taternik czy alpinista, który zaczyna wspinaczkę w góry od zrywu i
wielkiego wysiłku. Dobry - idzie krok za krokiem, powoli, spokojnie.



Chrońmy się od pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jeszcze
człowiek, aż... człowiek.



Nienawiść można uleczyć tylko miłością.



Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.



Wszystko, co nas spotyka - zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń
ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek - wszystko to w ręku Boga może działać ku
dobremu.



Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób; tylko mała miłość w ogniu prób kruszeje.
Wielka oczyszcza się i rozpala.



To jest prawdziwa przyjaźń - osłaniać innych nawet kosztem siebie.



Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu - jest przegraną.



Światu potrzeba więcej wrażliwych serc i mniej zimnej stali.



Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w
innych budzi.



Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca.



Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem służy się za darmo, bezinteresownie.
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