
         Załącznik do Regulaminu 

 
 

1. Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać. 

2. Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy 

zdobywamy się na okazywanie miłości. 

3. Nienawiść można uleczyć tylko miłością. 

4. Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca. 

5. Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które stoją plecami do Niego. 

6. Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy  

i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to! 

7. Dobre czyny rodzą w duszy światłość, powodują wewnętrzne odprężenie, radość  

i duchową swobodę. 

8. Życie człowieka jest święte od pierwszej chwili jego poczęcia. Nigdy i nikomu nie wolno się 

na nie porywać. 

9. Jeżeli z dłoni Narodu wypadnie Ewangelia, nie uratują jego poziomu moralnego, 

społecznego i kulturalnego żadne manifesty czy programy polityczne 

10. Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć  

w sobie coś z orłów! - serce orle i wzrok orli ku przyszłości. 

11. Strach zapukał do drzwi, otworzyła mu odwaga, i nikogo tam nie było. 

12. Polaków nie zdobywa się groźbą, ale sercem. 

13. Męstwo nie polega na noszeniu broni, bo męstwo nie trzyma się żelaza, lecz serca. 

14. Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, 

narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość, i nie chce ludzi 

wielkich, kończy się. 

15. Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić. Jeżeli cokolwiek 

warto na świecie czynić, to tylko jedno - miłować. 

16. Polsce potrzebny jest każdy człowiek - od noworodka w kołysce do starca na rencie. 

17. To jest prawdziwa przyjaźń – osłaniać innych nawet kosztem siebie. 

18. Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 

19. Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i zabrudzi się. 

20. Obywateli nie produkuje się w fabrykach; to w rodzinie, pod sercem matki kryje się naród. 
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”Święte słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego’2020”
 

 

 

 


