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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

BÓG  
 

 
 Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić 

wszystko. (św. Albert Chmielowski) 
 
 Bóg zaprasza nas do siebie częstymi wizytami swojej łaski, swoim sło-

wem, swoimi dobrodziejstwami i swoimi karami. 
 
 Prawdziwa i najwyższa uczoność polega na rozpoznawaniu i smako-

waniu Boga: poznać Go rozumem rozjaśnionym przez wiarę, zasmako-
wać wewnętrznym uczuciem płonącym miłością. (św. Albert Wielki) 

 
 Bóg daje nam dobra ziemskie, by dopomóc nam w czynieniu dobrze, a 

dobra niebieskie, by nas samych czynić dobrymi. 
 
 Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych. 

 
 Bóg miłuje nas takimi, jakimi będziemy, a nie takimi, jakimi jesteśmy. 

 
 Bóg nas nie opuszcza, jeśli my Go nie opuszczamy. 

 
 Bóg nie jest większy, jeżeli go szanujesz, ale jest większy, jeżeli mu słu-

żysz. 
 
 Bóg nie jest nic winien nikomu, gdyż wszystko daje darmo. 

 
 Bóg wszędzie działa z doskonałą sprawiedliwością, dobrocią i umiar-

kowaniem. 
 
 Bóg rzeczy niemożliwych nie wymaga, lecz wymaga czynić, co możesz; 

wspiera, abyś mógł czynić, coś powinien i nakazuje prosić o pomoc w 
tym, czego nie możesz. 
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 Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim 

miejscu. 
 
 Radością naszą, pokojem, odpoczynkiem, końcem naszych dolegliwo-

ści jest tylko Bóg. 
 
 Słuchaj mnie, człowieku ubogi; czego ci brakuje, jeżeli jest z tobą Bóg? 

Słuchaj mnie, o bogaczu; cóż posiadasz, jeżeli Boga nie ma z tobą? 
 
 Stworzyłeś nas dla siebie, o Panie, a nasze serce będzie zawsze niespo-

kojne, dopóki nie spocznie w Tobie. 
 
 Szczęśliwy jest człowiek, który kocha Boga, przyjaciela w Bogu, a nie-

przyjaciela dla Boga.  
 
 Ten, który stworzył człowieka z błota, czyż nie potrafi przemienić go w 

anioła? (św. Augustyn) 
 
 Bóg chce, by Go się lękano jak władcy, czczono jak ojca, a miłowano jak 

oblubieńca. 
 
 Bóg jest katuszą przewrotnych, a chwałą pokornych. 

 
 Bóg, powołując grzesznika do życia, poucza go, czego ma się strzec; 

oświeca go łaską, daje mu poznać, co powinien kochać. 
 
 Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, na-

wet jeżeli On jest nieosiągalny. 
 
 Kto ma ze sobą Boga, nie jest taki sam, kiedy jest sam. 

 
 Miarą naszej miłości względem Boga jest kochać Go bez miary. (św. 

Bernard) 
 
 Najpiękniejszymi dziełami Boga i najwymowniejszymi w naszych 

oczach są trzy: ongiś na początku – stworzenie, teraz – odkupienie, a w 
przyszłości – wieczna chwała. (św. Bernard) 

 
 Bóg obdarował cię dwojgiem uszu i jednym językiem, bowiem wielbisz 

najbardziej wtedy, kiedy słuchasz. (św. Bernardyn ze Sieny) 
 



- 3 - 

 

 Skoro wszystko jest własnością Boga, nic nie zabraknie mającemu 
Boga, jeśli jego Bogu nie braknie. (św. Cyprian z Kartaginy) 

 
 Im więcej dajesz Bogu, tym więcej daje On tobie. (bł. Elżbieta z Dijon) 

 
 Nie jest słabym, kto się oparł na Bogu. (św. Franciszek Ksawery) 

 
 Bóg stworzywszy człowieka , dał mu rozum, aby Go mógł poznawać; 

wolę, aby Go kochał; oczy, aby Jego dzieła mógł widzieć i język, aby Go 
mógł chwalić. 

 
 Gdybym spostrzegł w swoim sercu najmniejsze włókno, które nie żyje 

Bogiem i dla Boga, natychmiast bym je wyrwał. 
 
 Życie to czas, w którym szukamy Boga; śmierć to czas, w którym Go 

odnajdujemy; wieczność to czas, w którym Go posiadamy. (św. Fran-
ciszek Salezy) 

 
 Jedynie zdumienie i zachwyt pozwalają pojąć człowiekowi coś z Boga. 

 
 Od Boga mają ludzie początek i do Boga wrócą. Skąd człowiek wyszedł, 

tam też wróci. (św. Grzegorz z Nyssy) 
 
 Błogosławieństwo Boże idzie za wypełnianiem Bożych przykazań. 

 
 Ręka Boża jest jak żyzna rola : gdy jej siew powierzysz, z procentem ci 

go zwróci. (św. Ignacy Loyola) 
 
 Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. (św. 

Jan Apostoł, 1 J 4,16) 
 
 Bóg nie gardzi waszymi prośbami ani nie pokazuje znudzonego obli-

cza, wręcz przeciwnie. Jedyna tylko rzecz sprawia mu ból: milczenie 
wasze. 

 
 Bóg nie pragnie śmierci grzesznika, przeto odzywa się i często przema-

wia do niego. A więc upomina, bo chce się zlitować; przestrzega, bo 
przebacza; karci i łaje, bo daruje winę; trwoży i przeraża zgubą, byś 
tym samym mógł uniknąć zguby. Gdy Bóg grozi, to widocznie chce oca-
lić. 
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 Bóg przygotowuje nam wszystkim nieśmiertelne wieńce, o ile tylko 
sami nie nakładamy sobie kajdan wiekuistej śmierci. 

 
 Bóg stworzył dla nas niebo, ziemię, morze, wszystko, co istnieje. Po-

wiedz mi, czy to nie świadczy o Jego dobroci. 
 
 Wie Bóg, jak ma każdemu z nas rozdzielić swe dary. 

 
 Władcy ziemscy nie każdego wysłuchują. Bóg wysłuchuje każdego, kto 

tylko pragnie z Nim mówić. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Jeśli ktoś da się prowadzić wierze i uzna Bożą dobroć, wszechmoc, 

wierność, mądrość i sprawiedliwość – wszystko będzie dla niego zro-
zumiałe i słuszne, wszystko będzie prostą drogą. (św. Jan Damasceń-
ski) 

 
 Bóg woli w tobie najmniejszy stopień odpowiedzialności i poddania od 

wszystkich usług, jakie możesz mu oddać. 
 
 Droga do pełnego znalezienia Boga, to czerpanie z Niego dobra, a wy-

niszczanie zła.  
 
 Im bardziej oddalasz się od rzeczy ziemskich, tym bardziej przybliżasz 

się do rzeczy niebieskich i bardziej odnajdujesz się w Bogu. (św. Jan 
od Krzyża) 

 
 Kto szuka Boga, utrzymując się jednocześnie przy swoich upodoba-

niach, w bezczynności, szuka Go po nocy i nie znajdzie. Lecz ten, kto 
porzucił łoże swych upodobań i rozkoszy, i szuka Go przez ćwiczenie 
się w cnotach, szuka Go w dzień i znajdzie Go wnet.  

 
 Najpierw trzeba wiedzieć, że jeżeli dusza szuka Boga , to wiele więcej 

Umiłowany jej szuka. (św. Jan od Krzyża) 
 
 Bóg jest tak dobry, pomimo przeszkód, które mu czynimy, że niesie nas 

do raju prawie wbrew nam. Jest jak matka, która niesie swoje dziecko, 
przechodząc nad przepaścią, całkowicie zajęta ominięciem niebezpie-
czeństwa, podczas gdy jej dziecko nie przestaje drapać i kopać. 

 
 Bóg lubi, aby Go molestować. 
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 Bóg nie odmówił mi niczego, o co prosiłem – z wyjątkiem tych rzeczy, 
o które prosiłem dla siebie. (św. Jan Maria Vianney) 

 
 Bóg kształtuje nas zgodnie ze swymi planami pełnymi miłości, ponie-

waż pragnie uczynić z nas arcydzieło łaski i cnoty. 
 
 Nauka nie jest szczytem wielkości, jest nim świadomość potrzeby 

Boga. 
 
 Z naszych oczu nie wypłynie ani jedna łza, nie ma też westchnienia, 

które pozostałoby bez odpowiedzi. (bł. Jan XXIII) 
 
 Czystość intencji. Będziesz ją miał zawsze, jeżeli tylko we wszystkim 

będziesz się starał podobać Bogu. 
 
 Wszystko to, co nie prowadzi do Boga, jest przeszkodą. Wyrwij to i od-

rzuć daleko. (bł. Josemaria Escriva de Balaguer) 
 
 Bóg jest mocą, a wszelka moc krzepiąca i cnota pochodzą od Niego. 

 
 Bóg nas kochał, nie będąc kochany; miłość Jego jest z łaski, nasza jest 

długiem, albowiem jesteśmy obowiązani Go miłować.  
 
 O wieczna Trójco! Jesteś morzem bez dna, w którym im bardziej się 

pogrążam, tym bardziej się odnajduję, a im bardziej się odnajduję, tym 
bardziej szukam Ciebie. O Tobie nigdy nie można powiedzieć: teraz ko-
niec! (św. Katarzyna ze Sieny) 

 
 Bóg chce, by dusze pokorne, kochające Go i stąd modlące się, dobrocią 

i potęgą Bożą rządziły światem, zbawiały i uświęcały dusze i królestwo 
miłości Bożej w nich rozpalały. 

 
 Celem twoim jest tylko Bóg. 

 
 Pan Bóg nie tylko wie i może, ale szczególnie przez Niepokalaną czyni 

to, co najlepsze dla ciebie i innych. 
 
 W Panu Bogu umocniony, niczego i nikogo się nie będziesz bał. (św. 

Maksymilian Maria Kolbe) 
 
 Bóg jest dobry: pamięta każdą boleść, każdą walkę, każdy zawód, jakie 

się przeszło na służbie Jego. 
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 Bóg jest miłością, która nie wyszukuje w nas złego, ale w złym nawet 

dobrej strony upatruje. 
 
 Pamiętajcie, że Bóg nigdy nie przestaje być miłością. (bł. Honorat Koź-

miński) 
 
 Wydaje mi się, że Bóg sam utrzymuje we mnie żywe wspomnienie swo-

jej obecności. Gdziekolwiek się znajduję, w szkole, na przerwie, czy 
gdziekolwiek indziej, myśl o Bogu mi towarzyszy, pomaga mi i pocie-
sza. (bł. Laura Vicuńa) 

 
 Bóg udziela ci otwartości serca i zapału woli, ale nie żąda od ciebie ry-

gorów i umartwień, jakie wymaga od innych swoich sług. 
 
 Kiedy Pan Bóg przykraca nam cugli, bezpośrednio lub pośrednio, czyni 

to zawsze jako Ojciec, z nieskończoną dobrocią. Starajmy się zrozumieć 
tę rękę ojcowską, która z nieskończoną miłością troszczy się o nas. (św. 
Leopold Mandić) 

 
 Dobroć Boża nie tylko nie odrzuca skruszonych dusz, ale nawet szuka 

dusz zatwardziałych w złu. (bł. Ojciec Pio) 
 
 I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie 

w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. (św. Paweł z 
Tarsu, Kol 3,17) 
 

 Bóg jest pośród nas, my jesteśmy pośród Niego. Gdziekolwiek się znaj-
dujemy, On nas widzi. W pracy, przy stole, w czasie modlitwy On pozo-
staje z nami w kontakcie. (św. Klaudiusz La Colombiere) 

 
 Bóg nie zostawia nas w niepewności. Dopuszcza tylko próby, które 

służą nam ku dobremu, jeżeli przechodzimy przez nie trzymając się 
Jego ręki. (bł. Rupert Mayer) 

 
 Bóg dostraja swe słowa do miary człowieka. 

 
 Bóg nie odmówi swej łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co mo-

żemy zrobić. 
 
 Duch stworzony może się wznieść do Boga tylko wtedy, gdy wznosi się 

ponad samego siebie. 
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 Z Panem Bogiem nie można robić żadnych interesów, ani dla siebie, ani 

dla drugich. (św. Edyta Stein) 
 
 Aby Boga znaleźć, nie trzeba wychodzić do nieba; znajdziesz Go we 

własnej duszy. 
 
 Bóg i ja – razem tworzymy zawsze większość. 

 
 Im lepiej poznajemy ludzi, tym mniej ich kochać możemy; Boga zaś tym 

więcej kochamy, im lepiej Go poznajemy. (św. Teresa z Avili) 
 
 Bóg posługuje się ludźmi, aby ukryć swą chwalebną obecność, ale nie 

ukrywa się na tyle, żeby nie można jej było odgadnąć. 
 
 Bóg wchłonie cię jak kropelkę rosy. 

 
 Pan Bóg dawał mi zawsze pragnienie tego, czym chciał mnie obdarzyć. 

 
 Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy. (św. Teresa z 

Lisieux) 
 
 Bóg jest przyczyną istnienia wszystkich rzeczy, działa w sposób wolny, 

a nie z naturalną koniecznością. 
 
 Bóg kocha to wszystko, co istnieje. 

 
 Co oznacza pojęcie „Bóg” ? Oznacza ono kogoś, kto rządzi, kieruje 

wszystkimi rzeczami. Ten zatem wierzy, że Bóg istnieje, kto dostrzega 
ład i celowość. 

 
 Kochamy często drugich podług ich pozornej wartości. Bóg tylko we-

dług ich wartości rzeczywistej. 
 
 Poznajemy Boga przez to samo, że wiemy, iż nie wiemy, czym jest Bóg. 

 
 Tylko Bóg może wystarczyć do zaspokojenia naszych pragnień. (św. 

Tomasz z Akwinu) 
 
 Bóg jest nieskończony, nieograniczony, niepojęty, nieskończenie miło-

ściwy i miłosierny. 
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 Nie świat, ale Bóg jest moim celem. (św. Wincenty Pallotti) 

 
 Bóg jest Tym, o kim nie można pomyśleć już nic większego. (św. An-

zelm z Canterbury) 
 
 Błogosławieni ci, którzy wiedzą, że rozkaz pochodzi od Ciebie. 

 
 Bogu cześć oddaje raczej milczenie niż jakiekolwiek ludzkie słowo. 

 
 Bóg jest Miłością i jest Nią we wszystkim. Ta prawda – jeśli uwierzymy 

w nią całkowicie – jest zdolna przemienić nasze życie. 
 
 Bóg nie stworzył niczego haniebnego w członkach ciała ludzkiego. 

 
 Najzamożniejszym wszystkich dóbr rozdawcą jesteś Ty. 

 
 Nawet najniższe rzeczy nie są bez uroku, ale czymże są wobec Boga 

mego, który stworzył wszechświat! 
 
 Nie jest odległa od nas wszechmoc Twoja, nawet wtedy, gdy my daleko 

od Ciebie odchodzimy. 
 
 Nie po drodze przemierzanej stopami, nie w przestrzeni fizycznej od-

chodzi się od Ciebie i do Ciebie wraca. 
 
 Przewrotnie usiłują naśladować Ciebie ci wszyscy, którzy odrywają się 

od Ciebie i przeciw Tobie się buntują. 
 
 Ty karzesz za to, co ludzie przeciw sobie nawzajem popełniają. Bo 

przecież, grzesząc przeciw Tobie, niegodziwie szkodzą własnym du-
szom i nieprawość samą siebie zwodzi – gdy wypaczają swą naturę, 
którą Ty stworzyłeś i uporządkowałeś. 

 
 Ty oczyszczasz nas, uwalniasz od złych obyczajów, miłosiernie wyba-

czasz grzechy, które wyznajemy, wysłuchujesz skarg więźniów, łańcu-
chy, któreśmy sobie wykuli, rozwiązujesz – to wszystko się nam spełni, 
byleśmy tylko nie wznosili przeciw Tobie rogów rzekomej naszej wol-
ności i byleśmy w chciwości posiadania więcej, zagrożeni utratą 
wszystkiego, nie kochali bardziej naszego własnego dobra niż Ciebie, 
któryś jest dobrem wszystkich. 
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 Ty byłeś bardziej wewnątrz mnie niż to, co we mnie było najbardziej 

osobiste, a zarazem wyżej nade mną, niż mogłem myślą sięgnąć kiedy-
kolwiek. 
 

 Wrócić do Ciebie można tylko szlakiem pokory i pobożności. (św. Au-
gustyn) 

 
 Jak zaszczytne, święte i wielkie mieć w niebie Ojca! (św. Franciszek z 

Asyżu) 
 
 Ojcze dobry, daj mi, proszę, Twą świętą obecność, zmartwychwstanie, 

nagrodę i życie wieczne. Amen. (św. Benedykt z Nursji) 
 

 Trzeba pamiętać o tym, że powinniśmy się zachowywać jak dzieci 
Boże, skoro Boga nazywamy naszym Ojcem. (św. Cyprian) 

 
 Ojcze, pochyl się nad Twym biednym i małym stworzeniem; okryj je 

Twoim cieniem, dostrzeż w nim tylko Umiłowanego, w którym umie-
ściłeś to wszystko, co się Tobie podoba. (bł. Elżbieta z Dijon) 

 
 Wszystkie rzeczy są sakramentem miłości Boga. Kwiaty, słońce, przy-

roda, ubodzy, dziecko i starzec. (św. Franciszek z Asyżu) 
 
 Bóg ma moc dać, On też ma moc wziąć. 

 
 Nieustannie winniśmy kontemplować piękno Ojca i nasycać nim swoją 

duszę. 
 
 To, co się dzieje, spełnia się z woli Bożej. (św. Grzegorz z Nyssy) 

 
 Słuszną jest rzeczą, by obraz Boga wielkiego posłuszny był przykaza-

niom. (św. Grzegorz z Nazjanzu) 
 
 Ojciec odbiera zabawki dziecku, aby zwrócić jego uwagę na ważniejsze 

rzeczy. Bóg czyni podobnie, aby skierować nas w stronę nieba. (św. Jan 
Chryzostom) 

 
 Ojciec wypowiedział Słowo, które było Jego Synem, i powtarza Je wciąż 

w wiecznej ciszy: dlatego w ciszy winno być wysłuchane przez duszę. 
(św. Jan od Krzyża) 

 



- 10 - 

 

 Ojciec jest naszym źródłem i przyczyną; w Nim nasze życie bierze po-
czątek. (bł. Jan z Ruysbroeku) 

 
 Dzięki swej tajemniczej Boskości Bóg jest Ojcem, ale czułość jaką ma 

wobec nas, sprawia, że staje się On Matką. (św. Klemens Aleksandryj-
ski) 

 
 Ciągle na nowo przepełnia mnie głęboka wdzięczność na myśl o cu-

downych zrządzeniach Boga w naszym życiu. 
 
 Jeśli Bóg, który jest Miłością, jest w nas, i jeśli On jest naszym Ojcem, to 

nie jest możliwe, abyśmy nie kochali naszych braci. 
 
 ... to, czego Bóg od Ciebie pragnie, musisz starać się w obliczu Jego sa-

mego poznać sam. (św. Edyta Stein) 
 
 Bogu się służy tylko wówczas, kiedy Mu się służy tak, jak On chce. (bł. 

Ojciec Pio) 
 
 Temu, kto posiada Boga, niczego nie braknie – sam Bóg wystarczy. (św. 

Teresa z Avili) 
 
 Jakże piękną rzeczą jest móc nazwać Dobrego Boga naszym Ojcem! 

 
 Moje niebo to stałe przebywanie w Jego obecności i nazywanie Go Oj-

cem, i bycie Jego stworzeniem: w Jego ramionach nie boję się burzy. 
(św. Teresa z Lisieux) 
 

 
 


