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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

DOSKONAŁOŚĆ 
 
 By osiągnąć doskonałość, trzeba walczyć z grzechem aż do ostatniej 

kropli krwi. 
 
 Człowiek jest wtedy doskonałym, gdy trzyma się prostej drogi i odważ-

nie po niej kroczy. (św. Augustyn) 
 
 Gdzie jedność panuje, tam jest doskonałość. (św. Bernard)  

 
 Bóg nie mierzy naszej doskonałości ilością rzeczy, które dla Niego ro-

bimy, ale sposobem, w jaki je wykonujemy. 
 
 Człowiek jest doskonałością wszechświata, duch jest doskonałością 

człowieka, miłość jest doskonałością ducha, a miłość chrześcijańska 
jest doskonałością miłości. 

 
 Doskonałość nie polega na tym, że nie mamy przyjaciół, ale na tym, że 

się ma dobrych i świętych przyjaciół.  
 
 Musimy dołożyć wszelkich sił, aby podwoić w naszych ćwiczeniach nie 

pragnienia, ale doskonałość z jaką je realizujemy.  
 
 Pewne niepokoje związane z chęcią dowiedzenia się, ile zysku jest z 

doskonałości, nie podobają się Bogu, a służą tylko zaspokojeniu miłości 
własnej. (św. Franciszek Salezy) 

 
 Doskonałość nie polega na cnotach, które dusza w sobie zna, ale na 

tych, które Pan widzi w duszy zapieczętowanej jak szkatułka, a więc 
nie powinna dusza zakładać wszystkiego z góry, ale raczej sobie nie 
ufać. (św. Jan od Krzyża)  
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 Nikt nie będzie doskonałym w wielkich rzeczach, jeśli wcześniej nie 
wydoskonalił się w małych. (św. Ignacy Loyola) 

 
 Jeżeli chcesz być doskonały, sprzedaj swoją wolę, daj ją ubogim du-

chem, przyjdź do Chrystusa drogami łagodności i pokory, i idź za Nim 
aż na Kalwarię i do grobu. 

 
 Najwyższą cześć możemy oddać Bogu służąc Mu w doskonałości ewan-

gelicznej. Wszystko zaś co jest poza tym, nie ma żadnej wartości i nie 
przyniesie człowiekowi żadnej korzyści. 

 
 Wielu z wielką usilnością prosi Boga, by ich pociągnął i prowadził do 

stanu doskonałości... Gdy im Bóg zaczyna dawać to, o co prosili, nie 
chcą tego przyjąć. 

 
 Doskonałość i wartość duszy nie polega na ilości czynów i upodobaniu 

w nich, lecz na umiejętności zaparcia siebie. (św. Jan od Krzyża) 
 
 Czyń, dzień po dniu, rzeczy zwykłe bez niepokoju i dziwactw, lecz z 

dbałością o większy zapał i doskonałość. (bł. Jan XXIII) 
 
 Każdego dnia widzę coraz wyraźniej, że droga świętej doskonałości 

jest bardzo stroma i że nie trzeba zajmować się głupstwami na tej świę-
tej ścieżce, ale wiernie pracować na umartwianiu siebie i dla czystości 
swoich intencji. 

 
 Nie ma doskonałości bez pokory. Mamy tyle stopni doskonałości, ile 

jest ich w pokorze, nie więcej. (św. Joanna de Chantal) 
 
 Twoja doskonałość polega na tym, abyś doskonalił się w miejscu, za-

wodzie i na stanowisku, wyznaczonym ci przez Boga. (bł. Josemaria 
Escriva) 

 
 Ludzie doskonali nigdy nie odpłacają złem za złe. (bł. Wincenty Ka-

dłubek) 
 
 Doskonałość nie polega na umartwieniu i zabijaniu ciała, lecz na zabi-

ciu woli własnej i przewrotnej. 
 
 Światło świętej wiary jest początkiem, środkiem i końcem wszelkiej 

doskonałości. (św. Katarzyna z Sieny) 
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 Dąż do najwyższego stopnia doskonałości, bo jak umrzesz, tak zosta-
niesz na całą wieczność. 

 
 Dobrze spełniać to, co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie 

nie zależy – oto jest cała doskonałość. 
 
 Drogami, którymi kroczą do doskonałości, są najrozmaitsze, wprost 

przeciwne w formach do siebie... Tworzą one jednak wspaniałą harmo-
nię, zgranie się w jedną piękną całość, która jest odbiciem wszech-
stronnej doskonałości Bożej. 

 
 Każdą rzecz czyń doskonale, bo czynisz w oczach Boga i służysz Bogu, 

nie ludziom. Więcej miłuj niż pracuj, w każdej sprawie. (św. Maksymi-
lian M. Kolbe) 

 
 Doskonałość nasza nie zależy na czynieniu rzeczy wielkich i osobli-

wych, ale na spełnianiu codziennych naszych czynności w sposób do-
skonały. 

 
 Panu Bogu więcej chodzi o dusze doskonałe, jak o czynnych księży i 

gorliwych kaznodziei. 
 
 Jeżeli nie umiłujesz modlitwy, nigdy nie osiągniesz doskonałości. (bł. 

Honorat Koźmiński) 
 
 Naszym celem powinno być dążenie do doskonałości. Doskonalenie 

siebie, doskonalenie innych i doskonalenie prac. (bł. Jerzy Matule-
wicz) 

 
 ... stawajcie się coraz doskonalszymi! (św. Paweł, 1 Tes 4, 1) 

 
 Powinniśmy wypracować swoją doskonałość nie na własny sposób, 

lecz zgodnie z Bożym upodobaniem: zakonnik w zakonie, a człowiek 
świecki w świecie. (św. Paweł od Krzyża) 

 
 Droga doskonałości jest długa, jak długie jest życie każdego człowieka. 

(bł. Ojciec Pio) 
 
 Szczyt doskonałości wtedy tylko człowiek osiąga, gdy będzie mógł po-

wiedzieć: Dla mnie życiem jest Chrystus. 
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 Niech każdy patrzy ile ma pokory, a zobaczy jak daleko postąpił w do-

skonałości. (św. Teresa z Avili) 
 
 To, co doskonałe zawiera w sobie treść dobra, doskonałością bowiem 

każdego (bytu) jest dobro. 
 
 W życiu duchowym ten więc jest bezwzględnie doskonały, kto jest do-

skonały w miłości. (św. Tomasz z Akwinu) 
 
 Pragnę, aby zarówno moje uczynki, jak i uczynki wszystkich stworzeń 

wykonane były z taka doskonałością, z jaką by je wykonali wszyscy 
Święci, Najświętsza Maryja Panna i sam Pan Jezus. (św. Wincenty Pal-
lotti) 

 
 
 

 


