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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

CZYSTOŚĆ I NIEWINNOŚĆ 
 
 Czystość serca jest tak wielką cnotą, że jeśli pozostaje nienaruszona to 

i niewinność pozostaje nietknięta, choćby ciało uległo sile brutalnej. 
 
 Czyste uczucia są podstawą moralności. 

 
 Gwałt nie dosięga czystości, dopóki dusza pozostaje czysta, a dusza nie 

traci czystości wobec siły brutalnej, skierowanej przeciw ciału, jeżeli 
wola ją tylko znosi, nie przyzwalając na nią. 

 
 Im czystsza miłość, tym słabsza namiętność. 

 
 Miłość i pokora stoją na straży czystości. 

 
 Niewinność należy do duszy, a czystość dla ciała. (św. Augustyn) 

 
 Jest tylko jeden sekret naszej dziewiczej czystości: pozostać w miłości, 

tzn. w Bogu. (bł. Elżbieta z Dijon) 
 
 Jeżeli chcecie zachować czystość, unikajcie każdej okazji zepsucia. To 

wada, która od błahostki prowadzi do żałosnych upadków. 
 
 Nic nie jest piękne bez czystości, a czystość ludzi nazywana jest rów-

nież uczciwością, a praktykowanie jej nazywa się honorem. (św. Fran-
ciszek Salezy) 

 
 Cnota absolutnie konieczna, cnota wielka, cnota anielska, którą koroną 

otaczają wszystkie inne, to cnota czystości. Ale ta nieoceniona perła nie 
da się zachować bez wielkiej modlitwy i opanowania zmysłów, zwłasz-
cza oczu i języka. 



 - - 2 - 

 
 Czystość to cnota, którą najbardziej przyjęła do serca Maryja Dziewica. 

Jeżeli jest – jest wszystko. Jeśli jej braknie – nie ma niczego. 
 
 Daj mi młodego człowieka czystego, a ja wam dam świętego. 

 
 Oto środki do zachowania czystości: modlitwa, ucieczka od nierób-

stwa, częste przyjmowanie sakramentów, czujność w rzeczach drob-
nych. (św. Jan Bosko) 

 
 Gdy stanął Krzyż, zajaśniała czystość, zajaśniało panieństwo. (św. Jan 

Chryzostom) 
 
 Bóg woli w tobie najmniejszy stopień czystości sumienia niż wszystkie 

dzieła, które mógłbyś dokonać. 
 
 Nie może być całkowitego przeobrażenia bez całkowitej czystości. W 

miarę więc czystości duszy, będzie mniejsze lub większe jej oświece-
nie, prześwietlenie i zjednoczenie z Bogiem. (św. Jan od Krzyża) 

 
 Czystość jest nie tylko cnotą dostępną każdemu człowiekowi, ale jest 

także cnotą społeczną, której każdy powinien bronić mężnie z pomocą 
modlitwy, czujności i umartwienia zmysłów. (bł. Jan XXIII) 

 
 Bez świętej czystości nie wytrwasz w pracy apostolskiej. (bł. Josema-

ria Escriva) 
 
 By chronić świętą czystość, czystość życia, musisz kochać i praktyko-

wać codzienne umartwienia. 
 
 Czystość intencji polega na szukaniu „jedynie i we wszystkim” chwały 

Boga. 
 
 „Czystość” jest pokorą ciała, które podporządkowuje się duchowi. 

 
 Czystość – każdego w swoim stanie: samotnego, żonatego, wdowca, ka-

płana – jest triumfującym potwierdzeniem miłości. 
 
 Gdy decydujesz się prowadzić wytrwale czyste życie, czystość ta prze-

stanie być ciężarem, stanie się ukoronowaniem zwycięstwa. 
 
 Nie zapominaj, że czystość wzmacnia i odradza charakter. 
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 Pan Bóg daje świętą czystość, gdy się o nią prosi z pokorą.  
 
 Wstyd i skromność są młodszymi braćmi czystości. (bł. Josemaria 

Escriva) 
 
 Bóg z miłością kontempluje czystą duszę, daje jej wszystko to, o co ona 

prosi. (...) Ona krępuje Jego wolę. 
 
 Czysta dusza jest jak piękna perła. Dopóki jest ukryta w muszli na dnie 

morza, nikt nie myśli, aby ją podziwiać, ale jeżeli wydobędziecie ją na 
słońce, jaśnieje i przyciąga wzrok: tak jest z czystą duszą, która ukryta 
przed oczyma świata, pewnego dnia zajaśnieje przed Aniołami w 
słońcu wieczności. 

 
 Nie można zrozumieć władzy, jaką ma czysta dusza nad dobrym Bo-

giem. To nie ona wypełnia wolę Boga, ale Bóg wypełnia jej wolę. (św. 
Jan Maria Vianney)  

 
 Przez przeciwności doświadcza się i zdobywa czystość, tj. przez po-

kusy nieczystości. 
 
 Ten, którego wola strzeże się od przyzwoleń przewrotnych i którego 

serce pozostaje czyste – napastowany jest przez czarta, pokusy świata 
i ciała. 

 
 W czym odczuwamy słodką woń powściągliwości i czystości? W mo-

dlitwie, matce najmilszej.  
 
 Dusza, która coraz bardziej zbliża się do Mnie, staje się coraz czystsza. 

(św. Katarzyna z Sieny) 
 
 Dowiadujemy się z Ewangelii, że Jezus zaprosił niektórych do opusz-

czenia wszystkiego i pójścia za Nim. Im doradził też czystość jako do-
bro najdoskonalsze. (św. Leopold Mandić) 

 
 Bądź zawsze i we wszystkim pokorny, zachowując hojnie i zazdrośnie 

czystość swego serca razem z czystością ciała; zawsze, ponieważ są 
one dwoma skrzydłami, które wznoszą nas aż do Boga i prawie nas 
ubóstwiają. (bł. Ojciec Pio) 

 
 ... abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa. (św. Paweł, Flp 

1, 10) 
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 Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie 
ma nic czystego, lecz duch ich i sumienia są zbrukane. (św. Paweł, Tt 
2, 15) 

 
 Z czystego serca rodzi się owoc dobrego życia. (św. Tomasz z 

Akwinu) 
 
 Nie szanuje czystości człowiek, który okazuje wprawdzie wytrwałość 

wobec zewnętrznych namiętności, ale nadyma się i pyszni tym, że po-
trafi panować nad cielesnymi pragnieniami. 

 
 Nie szanuje czystości ten, kto usiłuje zachować swe ciało czystym od 

rozkoszy seksualnej, ale nad innymi rozkoszami nie panuje. (św. Grze-
gorz z Nazjanzu) 

 
 Zachowana niewinność zna swe męczeństwo. (św. Hieronim) 

 
 Bez pomocy Bożej nie można prowadzić życia czystego. Bóg pragnie 

naszej pokory, pragnie, byśmy prosili Go o pomoc, za pośrednictwem 
naszej Matki i Matki Jego. 

 
 Prowadź życie czyste – odważnie! – każdy zgodnie ze swoim stanem: 

dla wielkiej Miłości, należy umieć powiedzieć „nie” . 
 

 Twoja czystość nie może ograniczać się do unikania upadku, okazji do 
niego; w żadnym razie nie może stanowić zimnej i wyrachowanej ne-
gacji. – Czy zdajesz sobie sprawę, że czystość jest cnotą, a jako taka 
winna wzrastać i doskonalić się? (bł. Josemaria Escriva) 
 

 


