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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
 

CHRZEŚCIJAŃSTWO I JEGO POSTAWY 
 
 Całe życie dobrego chrześcijanina jest świętą tęsknotą, tęsknotą za Bo-

giem. 
 
 Gdybyśmy naprawdę żyli jak chrześcijanie, zdobylibyśmy wszystkich 

innych. Jest jednak jeszcze zbyt wielu, którzy prowadzą podwójne ży-
cie. 

 
 Jak gwiazdy na niebie, tak w Królestwie Bożym świecić będą chrześci-

janie. 
 
 Nic złego nie stanie się prawdziwemu chrześcijaninowi, co by nie miało 

mu wyjść na dobre. 
 
 Prawdziwy chrześcijanin jest zawsze męczennikiem, ponieważ unika-

jąc grzechów i wprowadzając w życie dziesięcioro przykazań cierpi to, 
co stanowi męczeństwo. Wielką rzeczą jest umrzeć dla Jezusa Chry-
stusa, ale nie mniejszą żyć dla niego. 

 
 Prawdziwym chrześcijanom przystoi znosić cierpienia doczesne, a wy-

czekiwać dóbr wiecznych. 
 
 Uważajcie wszyscy jednogłośnie Boga za Ojca, Kościół za Matkę, a 

chrześcijan za braci w rodzinie ludu Bożego. (św. Augustyn) 
 
 Życie według ducha oznacza regulowanie myśli, słów i czynów nie we-

dług kryteriów ludzkich, ale według prawdy chrześcijaństwa. (św. 
Franciszek Salezy) 
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 Lepiej być chrześcijaninem, nie mówiąc tego, niż mówić i nie być. Ucze-
nie jest wspaniałą rzeczą pod warunkiem jednak, że wprowadza się w 
czyn to, czego nauczamy. (św. Ignacy Antiocheński) 

 
 Pamiętajcie, o dzieci, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany do bu-

dowania bliźniego, a żadne kazanie nie jest bardziej budujące od do-
brego przykładu. 

 
 Sprytni chrześcijanie dobrymi uczynkami zaniosą do wieczności pie-

niądze życia. (św. Jan Bosko) 
 
 Chrześcijanin tym powinien się różnić od niewiernych, że wszystko 

znosić będzie mężnie, a wsparty nadzieją rzeczy przyszłych, okaże się 
wyższym nad wszelkie nawałnice zła ziemskiego. 

 
 Prawdziwy chrześcijanin lepiej daje się poznać w ubóstwie niż w do-

statkach. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Oko chrześcijanina widzi dalej – dostrzega wieczność. (św. Jan Maria 

Vianney)  
 
 Chrześcijanin jest przedmiotem umiłowania Trójcy Przenajświętszej. 

 
 Długa choroba jest korzystna dla chrześcijanina, który umie ją wyko-

rzystać. (św. Jan Maria Vianney) 
 
 Chrześcijaństwo jest pokojem, radością, miłością i życiem, które zaw-

sze się odnawia, niczym pulsująca tajemnica natury na początku wio-
sny. 

 
 Chrześcijaństwo to pomost między ziemią i niebem, ponieważ ujmuje 

całą rzeczywistość człowieka – ducha i materię, intelekt i wolę. 
 
 Każdy chrześcijanin powinien troszczyć się o swego bliźniego i powi-

nien poświęcać się dla braci. 
 
 Każdy chrześcijanin w tym naszym świecie powinien być iskrą światła, 

ośrodkiem miłości, zaczynem ożywiającym ciasto. 
 
 Nie byłoby żadnego poganina, gdybyśmy zachowywali się jak praw-

dziwi chrześcijanie. 
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 Od chrześcijan oczekuje się przede wszystkim świadectwa bezintere-
sowności, prawości i szczerości. 

 
 W chrześcijaninie, w człowieku Kościoła, myśl o tym, że jesteśmy 

grzesznikami, nie rodzi duchowego przygnębienia, ale prowadzi do uf-
nego i stałego oddania się Jezusowi, który odkupił nas i przebaczył na-
sze winy. (bł. Jan XXIII) 

 
 Chrześcijanie! Masz obowiązek być przykładem we wszystkich dzie-

dzinach życia, również jako obywatel, w wypełnianiu praw zwróco-
nych ku wspólnemu dobru. 

 
 Modlitwa chrześcijanina nigdy nie jest monologiem. 

 
 Na tym polegała wielka rewolucja chrześcijańska: zamienić ból w 

owocne cierpienie; ze zła uczynić dobro. Pozbawiliśmy diabła tej 
broni..., a z nią zdobywamy wieczność. 

 
 Pogodny, o zrównoważonym charakterze, z niezłomną wolą, głęboką 

wiarą i żarliwą pobożnością: oto niezbywalne cechy dziecka Bożego. 
 
 W życiu chrześcijanina „wszystko” winno być dla Boga: również poko-

nywanie słabości osobistych, które Pan rozumie i wybacza.  
 
 Zwycięstwo chrześcijanina tkwi w Krzyżu, w wyrzeczeniu się siebie, 

ponieważ przez to pozwala, by działała Wszechmoc Boża. (bł. Josema-
ria Escriva de Balaguer) 

 
 To jedna z charakterystycznych cech prawdziwego, głęboko wierzą-

cego katolika – chce swoim szczęściem dzielić się z bliźnim. (bł. Ur-
szula Ledóchowska) 

 
 W chrześcijaninie może się wypełnić tajemnica krzyża, także jeśli nie 

cierpi on prześladowań spowodowanych nienawiścią do wiary. (św. 
Leopold Mandić) 

 
 Uznaj, chrześcijaninie, swoją godność. Stawszy się współuczestnikiem 

boskiej natury, nie powracaj rozregulowanym zachowaniem do two-
jego dawnego uniżenia. Pamiętaj, że wyrwany z mocy ciemności zosta-
łeś przeniesiony do Królestwa Światłości. (św. Leon Wielki) 
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 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie zło-
rzeczcie! (św. Paweł z Tarsu, Rz 12, 14) 

 
 Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom. (św. Paweł 

z Tarsu, Ef 6, 7) 
 
 Katolicy w korzystaniu z prawa wyborczego mogą przyczynić się do 

triumfu takiego punktu widzenia, który im osobiście wydaje się najlep-
szy, ale jest konieczne, aby starali się opanować ducha partykulary-
zmu, aby nie zapomnieć o dobrach religii i fundamentalnych prawach 
wspólnego dobra. 

 
 Pokażcie mi chrześcijan, którzy dobrze odmawiają różaniec, a zdobędę 

świat. (św. Pius X) 
 
 Dusza chrześcijańska niech nie dopuści do tego, by nawet jeden dzień 

przeminął bez rozważania męki Jezusa Chrystusa. (bł. Ojciec Pio) 
 
 Chcąc określić krótko chrześcijaństwo trzeba powiedzieć: chrześcijań-

stwo jest religią miłości. 
 
 Chrześcijanin, który nie chce uznać przykazania miłości albo świado-

mie nie praktykuje go w życiu, przestaje być chrześcijaninem. (bł. Ru-
pert Mayer) 

 
 „Bądź wola Twoja” , w całym swym wymiarze musi się stać wytyczną 

życia chrześcijańskiego. 
 
 Zmagania o dusze ludzkie i miłość ku nim w Panu jest prostym obo-

wiązkiem chrześcijanina. (św. Edyta Stein) 
 

         


