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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
 

BOJAŹŃ BOŻA I POBOŻNOŚĆ 
 
 Święta bojaźń chroni i zachowuje w duszy dary otrzymane od Boga, 

tłumi pychę i poszerza serce na nadzieję; a więc można powiedzieć, że 
bojaźń Boża jest ojcem nadziei. (św. Albert) 

 
 Wypełniajcie się bojaźnią Pana, a nie będzie już miejsca na jakąkolwiek 

inną bojaźń. (św. Bernard) 
 
 Jeżeli przez pragnienie bycia osobą pobożną zauważycie, że świat 

śmieje się z was, wy śmiejcie się z niego, ciesząc się z tak chwalebnego 
poniżenia, jakim jest to, które się cierpi z powodu cnoty. (św. Franci-
szek Salezy) 

 
 Bojaźń Boża i częste przyjmowanie sakramentów świętych – oto co w 

młodości czyni cuda. 
 
 Ja chcę, abyście używali dwóch duchowych skrzydeł: pobożności ma-

ryjnej oraz pobożności eucharystycznej. Na tych dwóch skrzydłach 
szybko podniesiecie się do nieba. 

 
 Największym bogactwem tego świata jest święta bojaźń Boża. 

 
 Pamiętajcie, dzieci, że zostaliśmy stworzeni, aby kochać i służyć na-

szemu Bogu Stwórcy i że na nic się ma nabycie całej wiedzy i bogactwa 
świata bez bojaźni Bożej. Od tej świętej bojaźni Bożej pochodzi każde 
nasze dobro doczesne i wieczne. 

 
 Kwiatami prawdziwej pobożności są owoce dobrego postępowania 

według natchnienia Bożego. 
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 Życzę wam, abyście zachowali zawsze prawdziwe bogactwo, jedyne 

bogactwo, bogactwo nad bogactwami, jedyne upragnione bogactwo, 
które trzeba nabywać wszystkimi możliwymi środkami: bojaźń Bożą.  

(św. Jan Bosko) 
 
 Piękne są łąki prawdziwej pobożności, bo jaśnieją nie doczesnymi, nie 

ziemskimi barwami, lecz blaskami wiecznymi i niebiańskimi. (św. Jan 
Chryzostom) 

 
 Człowiek powinien odczuwać bojaźń, by jego dary naturalne i wdzięki 

nie były powodem obrazy Boga. (św. Jan od Krzyża) 
 
 Bój się Boga i służ Bogu. (św. Katarzyna z Sieny) 

 
 Pobożność i modlitwa (medytacja, według regulaminu) jest pierwszym 

obowiązkiem, nie nauka. (św. Maksymilian Maria Kolbe) 
 

 Pobożność nie zależy na praktykach samych, ale na tym, aby wszystko 
według Pana Boga urządzać, tj. wszystkie swoje zajęcia i wszystko 
Panu Bogu ofiarować. 

 
 Żyć po Bożemu – to całym sercem oddać się Jemu, a nie na pół Bogu a 

na pół światu. (bł. Honorat Koźmiński) 
 

 W ciemności życia lampa wiary i pobożność maryjna, pozwalają nam 
być mocnymi nadzieją. (św. Leopold Mandić) 
 

 Prawdziwej, zdrowej, nie egzaltowanej, rozumnej pobożności dzie-
ciom potrzeba, pobożności, która życie rozjaśnia i upiększa, ale broń 
Boże nie zatruwa. 

 
 Trzeba umieć pokazać ludziom, że pobożność nie czyni nas mrukami.  

(bł. Urszula Ledóchowska) 
 
 Bojaźń jest rzeczą dobrą, powinniśmy jednak bać się jak synowie, któ-

rzy jednocześnie boją się i kochają. (św. Paweł od Krzyża) 
 

 Pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego, mając zapewnienie życia 
obecnego i tego, które ma nadejść. (św. Paweł z Tarsu, 1 Tm 4, 8) 
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 Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, 

co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na świat; nic też nie mo-
żemy z niego wynieść. (św. Paweł z Tarsu, 1 Tm 6, 6-7) 

 
 Częsta myśl o Bogu, troszczącym się o mnie w każdy czas, uwalnia mnie 

od wszelakiego strachu i bojaźni. (bł. Rupert Mayer) 
 

 Być dzieckiem Bożym znaczy być równocześnie małym i wielkim. (św. 
Edyta Stein) 

 
 Tylko ze świętą bojaźnią wolno zbliżać się do Boskiej Tajemnicy we 

wnętrzu duszy wybranej. (św. Edyta Stein) 
 
 

 

 


