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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

DUCH ŚWIĘTY 
 
 
 Duch Święty rozlany w nas czyni to, co woda: obmywa, ochładza, od-

nawia, nawadnia. Oczyszcza nas z brudu i uśmierza płomienie naszej 
pożądliwości; odnawia nas pokarmem Boskiego Słowa oraz Sakramen-
tem ołtarza; wlewa w nas duchowe pocieszenie. 

 
 Kiedy słowo Boże przenika łaską pobożności duszę, natychmiast roz-

tapia się lód serca, płyną święte uczucia, Duch Święty spuszcza na was 
obfitość słodkiego pocieszenia, a dusza wylewa swoją radość łzami 
oczu. (św. Albert) 

 
 Duch Święty ostrzega, oświeca, porusza: ostrzega pamięć, oświeca ro-

zum, porusza wolę. A właśnie na tych trzech władzach zasadza się cała 
dusza nasza. 

 
 Duch Święty – w sercach naszych – jest orędownikiem naszym u Ojca; 

w sercu Ojca jest naszym Panem. 
 
 Różne są łaski Ducha Świętego, ale jeden jest Duch, który ich udziela. 

(św. Bernard) 
 
 Jesteście bowiem kamieniami świątyni Ojca, przygotowani na budowę, 

jaką sam wznosi. Dźwiga was do góry machina Jezusa Chrystusa, którą 
jest Krzyż, a Duch Święty służy wam za linę. (św. Ignacy Antiocheń-
ski) 

 
 Chrześcijanin prowadzony przez Ducha Świętego nie trudzi się, zosta-

wiając dobra tego świata, aby biec za dobrami nieba. Umie docenić róż-
nicę. 
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 Duch Święty jest przewodnikiem duszy; bez Niego nic nie można. Du-

sza z Duchem Świętym, jest jak winogrono, z którego wydobywa się 
smakowity likwor, kiedy się je ciśnie. Bez Ducha Świętego dusza jest 
jak kamień, z którego nic nie można wycisnąć. 

 
 Dusza, która ma Ducha Świętego, rozsmakowuje się w modlitwie tak, 

że czas na nią wydaje się jej zawsze zbyt krótki – nigdy nie traci świętej 
obecności Boga. 

 
 Wraz z Duchem Świętym wszystko widzimy duże: widzimy wielkość 

najmniejszych czynów spełnionych dla Boga oraz wielkość najmniej-
szych błędów. 

 
 Wtedy, kiedy przychodzą nam dobre myśli, nawiedza nas Duch Święty. 

(św. Jan M. Vianney)  
 
 I na tym polega działanie Ducha Świętego w duszy przemienionej w 

miłości, że jej akty, które wzbudza wewnętrznie, rozpłomieniają ją i są 
żagwiami miłości. (św. Jan od Krzyża) 

 
 Duch Święty tym potężniej zaznaczy swoje działanie w dziejach świata, 

im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany. (bł. Arnold 
Janssen) 

 
 Kto orze, ten odrzuca skiby ziemi; podobnie Duch Święty odrzuca 

grunt naszej przewrotnej i zmysłowej woli. (św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w ser-

cach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. (św. Pa-
weł, Rz 5, 5) 

 
 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w 

was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych sie-
bie? (św. Paweł, 1 Kor 6, 19) 

 
 ... wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. (św. Pa-

weł, Rz 8, 14) 
 
 Trzeba usilnie błagać Ducha Świętego, aby wszystkim kierował. (św. 

Edyta Stein) 
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