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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
 

CZŁOWIEK I ETAPY JEGO ŻYCIA 
 
 Człowiek stoi w pośrodku stworzenia, między materią i duchem, mię-

dzy czasem i wiecznością. (św. Albert)  
 
 Człowiek został stworzony dla człowieka, aby człowiek pomagał czło-

wiekowi. (św. Ambroży) 
 
 Człowiek jest bogaty w cnoty, jeśli łączy z silną duszą wielką pobożność 

i wielkie miłosierdzie. 
 
 Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości. 

 
 Człowiek jest wtedy doskonałym, gdy za cel bierze osiągnięcie życia 

wiecznego i do niego kieruje wszystkie swe uczucia. 
 
 Człowiek, poświęcony Bogu, staje się sam poświęceniem. 

 
 Człowiek, tak jak sam nie może siebie stworzyć, tak nie może sam sie-

bie uszczęśliwić. 
 
 Człowiek to osoba uwikłana w ziemskie życie, a zarazem poszukująca 

tego, co prawdziwe i piękne. 
 
 Człowiek, żyjący w sprawiedliwości i świętości, umie ocenić rzeczy we-

dług ich prawdziwej wartości.  
 
 Człowieka nie można ocenić według tego, co on wie, lecz według tego, 

co kocha. 
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 Co dobre jest w człowieku, zawdzięcza on Bogu; co złe, sobie samemu 
przypisać musi. 

 
 Jaka miłość – taki człowiek. 

 
 Nie kochaj w człowieku błędu, lecz kochaj człowieka; człowieka bo-

wiem Bóg uczynił. Kochaj to, co Bóg uczynił, nie kochaj tego, co sam 
człowiek uczynił. 

 
 Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. 

 
 Wielką głębią jest człowiek; łatwiej można policzyć włosy jego, niż 

uczucia i skłonności jego serca. 
 
 Wielkim jest człowiek, gdyż stworzony jest na obraz i podobieństwo 

Boże. (św. Augustyn) 
 
 Szczęśliwi jesteście, wy młodzi, macie jeszcze tyle czasu na czynienie 

dobra! (św. Filip Neri) 
 
 Kto zdobył serce człowiecze, posiadł całego człowieka. (św. Franci-

szek Salezy) 
 
 Prawo naturalne zmusza człowieka, żeby wiedział, czy jego czyn jest 

dobry, czy zły... (św. Grzegorz)  
 
 Nie pragnę dla młodych ludzi niczego innego jak tylko tego, by starali 

być zawsze dobrzy i radośni. 
 
 Pierwsza radość dziecka, to świadomość bycia kochanym. (św. Jan Bo-

sko) 
 
 Człowiek ma piękną rolę, rolę modlitwy i miłości... Oto szczęście czło-

wieka na ziemi. (św. Jan M. Vianney) 
 
 Człowiek powinien Bogu za dobra naturalne dziękować i starać się, by 

przez nie był On bardziej znany i miłowany. (św. Jan od Krzyża) 
 
 Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy. 

 
 Osobowość człowieka musi przede wszystkim objawić się w zgodności 

z samym sobą. Ale zawiera również wysiłek moralny nad sobą. 
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 Osoby starsze należy zawsze otaczać szacunkiem i serdeczną troską. 

Ludzie ci posiadają prawdziwy skarb, na który składają dary i pomoc, 
których udzielał im Pan, towarzysząc im w ich długiej, życiowej wę-
drówce. 

 
 Wiekowi młodzieńczemu odpowiadają trzy podstawowe cechy cha-

rakterystyczne: wesołość, mądrość, siła wyrażona odwagą i godność. 
 
 Wystarczy przypomnieć młodym, że świat istniał już przed nimi i przy-

pomnieć starym, że świat na nich się nie kończy. (bł. Jan XXIII) 
 
 Wiesz, że w starcach jest mądrość, a w długim wieku roztropność. (bł. 

Wincenty Kadłubek) 
 
 Człowiek jest modlitwą bezustanną, do której każde stworzenie ro-

zumne jest zobowiązane. (św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 Człowiek pragnie być wielkim, mądrym, bogatym, sławnym, szczęśli-

wym, kochającym i kochanym. Pragnie więcej, coraz więcej. 
 
 Człowiek stworzony jest nie dla bogactw, bo czym więcej posiada, tym 

więcej pragnie i tym więcej jest nieszczęśliwy. 
 
 Człowiek stworzony jest nie dla rozkoszy, nie dla sławy, nauki, bo to 

tylko środek! Co ci pomoże, jeśli duszę stracisz. 
 
 Każdy święty – to wielki człowiek, ale nie każdy wielki był świętym za-

razem, chociaż nieraz bardzo ludzkości się przysłużył. 
 
 Za wielkie jest serce człowieka, by je można było zapełnić pieniądzem, 

zmysłowością lub zwodniczym, choć odurzającym, dymem sławy. Ono 
pragnie dobra wyższego, bez granic i wiecznie trwającego. A takim do-
brem to tylko – Bóg. (św. Maksymilian Maria Kolbe) 

 
 Człowiek koniecznie musi uznać się niczym, żeby znalazł w Bogu 

wszystko. (bł. Honorat Koźmiński) 
 
 Człowiek sprawiedliwy znajdzie w swej wierze wystarczające motywy 

do życia w świętości.  
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 Człowiek powinien działać i prosić o Boże błogosławieństwo dla tego 
działania. (św. Leopold Mandić) 

 
 Człowiek nie powinien się lękać obumrzeć sobie i zanurzyć się w Bogu. 

Gdy naprawdę obumrze sobie i światu, wówczas dopiero odżyje i od-
rodzi się w Bogu i wiele owocu przyniesie. (bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 ... starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, od-

znaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. (św. Paweł z 
Tarsu , Tt 2, 2) 

 
 ... starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskrom-

niejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć 
innych dobrego. (św. Paweł z Tarsu, Tt 2, 3)  

 
 Człowiek jest rzeczywiście ruchomym inwentarzem Pana Boga. (bł. 

Rupert Mayer) 
 
 Natura ludzka jest zła, skażona, nędzna, słaba. Chciałoby się poruszyć 

człowieka, dać mu żar i lotność ognia. Człowiek nie może zrobić nic bez 
pomocy z zewnątrz, z góry. 

 
 Sensem ludzkiego bytu jest to, aby w nim zostały zaślubione niebo z 

ziemią, Bóg ze stworzeniem. 
 
 Jestem to znaczy: żyję, wiem, chcę, kocham. (św. Edyta Stein) 

 
 Człowiek zatem przewyższa wszystkie zwierzęta ze względu na swój 

intelekt i wolę. Z racji intelektu i woli, które są niecielesne, jest bowiem 
podobny do Boga. (św. Tomasz z Akwinu) 

 

 


