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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
  

CIERPLIWOŚĆ 
 
 
 Prawdziwa cierpliwość polega na pogodnym znoszeniu zła, które czy-

nią nam inni, bez okazywania im żadnego odruchu pogardy. (św. Al-
bert) 

 
 Cierpliwość jest pasem bezpieczeństwa duszy, który broni ją i chroni 

od wszelkiej perturbacji. (św. Antoni) 
 
 Pyszni i występni nieraz wiele przeciwności znoszą cierpliwie, a prze-

cież nie mają cnoty cierpliwości, bo cierpią za złe pobudki. Tylko ten 
jest prawdziwie cierpliwy, kto cierpi dla cnoty. 

 
 Są ludzie, którzy umierają cierpliwie, lecz są inni, doskonalsi, którzy 

umieją żyć cierpliwie i umierają w radości. (św. Augustyn) 
 
 Cierpliwość w życiu musi być naszym chlebem powszednim; a zwłasz-

cza z nami samymi, bo bardziej od każdego innego sobie ciążymy. (św. 
Franciszek Salezy) 

 
 Nie okazywać nigdy żadnego odruchu zniecierpliwienia, ale zawsze 

pielęgnować i przejawiać wewnętrzny spokój tak w słowach, jak w 
spojrzeniach i ruchach. (św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej) 

 
 Cierpliwość nie usuwa wprawdzie boleści, ale ją czyni lżejszą. 

 
 Czego zmienić nie możemy, znośmy cierpliwie. Jak nic pospolitszego 

nad cierpienie, tak nic potrzebniejszego nad cierpliwość. (św. Ignacy 
Loyola) 
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 Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. (...) bądźcie cier-

pliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. (św. 
Jakub Apostoł, Jk 5, 7-8) 

 
 Bardzo polecam wam cierpliwość – jest ona konieczna, aby dobrze wy-

pełniać swoje obowiązki. 
 
 Cierpliwość jest absolutnie konieczna, aby pokonać świat, zapewnić 

sobie zwycięstwo i wejść do raju. 
 
 Miłość i cierpliwość niechaj zawsze ci towarzyszą w dowodzeniu i po-

prawianiu. 
 
 To, co podtrzymuje cierpliwość, musi być nadzieją nagrody. (św. Jan 

Bosko) 
 
 Godzina cierpliwości więcej znaczy niż kilka godzin postu. 

 
 Trzeba osiągnąć już pewien stopień doskonałości, aby znieść cierpli-

wie chorobę. (św. Jan Maria Vianney)  
 
 Jeżeli dusza ma tyle cierpliwości, aby cierpieć i tyle tolerancji, aby po-

zbawić się przyjemności, to znak, że znajduje się daleko na drodze cnót. 
(św. Jan od Krzyża) 

 
 Cierpliwość jest najkonieczniejszą zaletą, aby dobrze żyć. Jeżeli bra-

kuje cierpliwości, wchodzą gniew, zmieszanie, wściekłość i zgorzknie-
nie. 

 
 Nie utrzymamy mocno w naszych rękach nici naszego przeznaczenia, 

jeśli nie umiłujemy cierpliwości. (bł. Jan XXIII) 
 
 Cierpliwość jest probierzem cnót w duszy. 

 
 Cierpliwość jest rdzeniem miłości; nie istnieje miłość bez cierpliwości 

ani cierpliwość bez miłości. 
 
 Cierpliwość triumfuje i nigdy nie jest zwyciężona. Za towarzyszki ma 

moc i wytrwałość.  
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 O, cierpliwości.. ty nosisz nóż obosieczny, ażeby siekać i wyrywać z ko-

rzeniem gniew i pychę. 
 
 Pośród wszystkich zniewag cierpliwość błyszczy i utwierdza swe pa-

nowanie. (św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 Cierpliwość. Spojrzyj do piekła, w niebo i na krzyż. Stopień chwały w 

niebie zależy od stopnia cierpliwości. (św. Maksymilian Maria 
Kolbe) 

 
 Skarga – to nie jest broń wasz; modlitwa i cierpliwość – to wam za-

pewni zwycięstwo. (bł. Honorat Koźmiński) 
 
 Jeżeli jesteśmy spokojni i cierpliwi, odnajdziemy nie tylko siebie sa-

mych, ale również naszą duszę, a wraz z nią Boga. 
 
 Jeżeli powinniśmy mieć cierpliwość, aby znosić braki innych, to powin-

niśmy jej mieć więcej, aby znosić samych siebie. (bł. Ojciec Pio) 
 
 Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z nim też królować będziemy. (św. 

Paweł z Tarsu, 2 Tym 2, 12)  
 
 A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem 

Chrystusa te same uczucia żywili do siebie. (św. Paweł z Tarsu, Rz 15, 
5) 

 
 ... upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie 

słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! (1 Tes 5, 14) 
 
 W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali. (św. Paweł z 

Tarsu, Rz 12, 12) 
 
 Jeżeli jesteśmy cierpliwi wobec siebie nawzajem, to również Pan Bóg 

będzie cierpliwy względem nas. 
 
 Ponieważ ludzie są tak niespokojni, nerwowi i podnieceni, my musimy 

być coraz bardziej cierpliwi, serdeczni i wyrozumiali. 
 
 Bóg jest dobry, cierpliwy i pobłażliwy dla ludzi, dlatego – jeżeli chcemy 

być podobni do Niego – musimy się ćwiczyć w cnocie cierpliwości. (bł. 
Mayer Rupert) 
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 Z sobą samym miej cierpliwość – Pan ma ją również! (św. Edyta Stein) 

 
 Moja cierpliwość musi być pogodna i uśmiechnięta. (św. Teresa z Li-

sieux) 
 
 Żyjąc pośród spraw ludzkich, nie możemy się oderwać od tego co ludz-

kie. Cierpliwie należy nam pędzić żywot pośród zła. Gdy bowiem byli-
śmy źli, dobrzy z cierpliwością współżyli z wami.. Nie zapominając o 
tym, czym byliśmy, nie będziemy tracić wiary w tych, którzy teraz są 
tacy, jak my byliśmy. (św. Augustyn) 

 
 Ofiaruję się na wszelkie wzgardy, a z łaską Bożą postanawiam to jak 

najcierpliwiej znosić, zapatrując się na Jezusa i Świętych oraz unikać 
wszelkich żartów i dokuczliwości. (bł. Alfons Maria Mazurek) 

 
 Jeżeli Bóg nie karmi cię słodyczami i łakociami, to jedz cierpliwie swój 

chleb, nawet suchy, spełniając swój obowiązek, bez otrzymywania na-
tychmiastowej zapłaty.  

 
 Jeżeli jesteśmy spokojni i cierpliwi, odnajdziemy nie tylko nas samych, 

ale także naszą duszę, a z nią – Boga. 
 
 Zachowaj dobrze wpisane w duszy to, co mówi Boski Mistrz: w cierpli-

wości naszej posiądziemy naszą duszę. (bł. Ojciec Pio) 
 
 
 

 


