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Ks. kard. Stefan Wyszyński, ABC Społecznej Krucjaty Miłości
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet
w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw
krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jabyś
pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto
winien, ale co ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą,
pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty
korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym.
Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
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Najważniejsze myśli Prymasa Tysiąclecia.
Niech będą dla was cenną inspiracją.
1. Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które
stoją plecami do Niego.
2. Chrońmy się od pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego
człowieka, bo to jest jeszcze człowiek, aż… człowiek!
3. Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij
od nowa! Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga.
4. Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi,
podczas gdy wielkie mogą nas upodlić, jeśli są źle wykonane.
5. Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie.
6. 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.
7. Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest
przegraną.
8. Ludzie mówią: „Czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej: Czas to miłość.
Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.
9. Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała
czegoś do powiedzenia.
10. Od siebie trzeba wymagać najwięcej.

