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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

EWANGELIZACJA 
 
 
 Apostołowie muszą być jak góry; wytrwali w wierze, wybitni w do-

broci życia i pierwsi w otrzymywaniu słonecznych promieni, aby roz-
lewać je na innych. (św. Albert) 

 
 Nie sądź i nie karć surowo człowieka błądzącego, ale łagodnie. Gdybyś 

chciał ratować człowieka ugrzęzłego w bagnie, to byś go nie wpychał 
głębiej, ale podnosił. (św. Antoni Padewski) 

 
 Ze wszystkich dzieł boskich najbardziej boska jest współpraca dla 

zdrowia dusz. (św. Dionizy) 
 
 Jeżeli zły przykład jest rzeczą straszną i opłakaną, ileż dobra może 

uczynić dobry przykład! Jest bardziej wymowny od wszelkiego kaza-
nia. Iluż nawróciło się w kontakcie z osobami świętymi, nawet kiedy to 
były proste kobiety! (bł. Elżbieta z Dijon) 

 
 Nie jesteś kaznodzieją, ale pociesz się: istnieje bardzo skuteczny spo-

sób kazania – dobry przykład dawany bliźniemu. (św. Franciszek Sa-
lezy) 

 
 Łatwiej jest gromić złych, ale tym sposobem nikogo dobrym nie zro-

bimy. Nie octem i żółcią, ale winem i oliwą leczą rany; nie złością, ale 
dobrocią naprawić można złego. (św. Hieronim) 

 
 Kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od 

śmierci i zakryje liczne grzechy. (św. Jakub Apostoł, Jk 5, 20) 
 
 Pług, który orze ugór i czyni bruzdy, nie widzi ani nasienia, ani owocu. 
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 Jedyną rzeczą, która niesie ogromny pożytek i mogą ją robić wszyscy, 

to prawdziwa praca w winnicy Pana, to dawanie dobrego przykładu. 
 
 Niech każdy będzie misjonarzem wśród swoich kolegów, dając dobry 

przykład i czyniąc dobrze własnej duszy. 
 
 Najlepszą rzeczą, jaką można uczynić na świecie, jest sprowadzanie za-

gubionych dusz na dobrą drogę, do cnoty i do Boga. (Św. Jan Bosko) 
 
 Kto chce innych poprawiać, sam powinien być dobrym; bo śmieszną 

rzeczą chcieć być mistrzem w cudzym domu, gdy we własnym jeszcze 
się nie jest dobrym uczniem. (św. Jan Chryzostom) 

 
 (Apostoł) jest zadowolony z tego, że podoba się tylko Bogu i że ku Jego 

miłosiernej miłości prowadzi w miarę możliwości wszystkie dusze. 
 
 Nie można prawdziwie i z przekonaniem głosić Słowo Boże, jeśli w 

sercu tkwi zazdrość lub pycha i jeśli są w nim puste zadowolenie z sie-
bie, egoizm, interesowna i przesadna gorliwość. 

 
 Święta posługa Słowa jest głoszeniem Dobrej Nowiny, jest wywyższa-

niem prawd religijnych, jest hymnem chwały na cześć pana. 
 
 Trzeba nakazywać tylko to, co jest istotne i co do czego ma się uzasad-

nioną nadzieję, że zostanie wysłuchane. (bł. Jan XXIII) 
 
 Naturalność, szczerość, radość: są to niezbędne cechy apostoła, żeby 

mógł przyciągać ludzi. 
 
 Godzina nauki dla współczesnego apostoła jest godziną modlitwy. (bł. 

Josemaria Escriva) 
 
 Jak wspaniale jest nawracać niewiernych, zdobywać dusze! – Ale tak 

samo wspaniałą, a nawet jeszcze milszą Bogu rzeczą jest zapobieganie 
ich zgubie. 

 
 Nie umrzesz, jeżeli jesteś apostołem. Przeprowadzisz się do innego 

domu – i nic więcej. 
 
 Nie zapominaj: Tym bardziej potrafimy przekonywać, im bardziej sami 

będziemy przekonani. 
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 Przyjmij słowo Papieża z religijną pokorą, wewnętrzną i skuteczną ak-

ceptacją; i przekazuj je innym! 
 
 Tam, gdzie nie dotrze twój rozum, módl się o „święty spryt”, żebyś 

mógł więcej i lepiej służyć wszystkim. 
 
 Wierz mi: Apostolstwo, katecheza zazwyczaj winna funkcjonować jak 

naczynia włoskowate przekazujące krew: jedno drugiemu. Każdy 
wierny winien ewangelizować swego bezpośredniego kolegę. (bł. Jo-
semaria Escriva) 

 
 Nie opuść żadnej sposobności, by szerzyć Królestwo Niepokalanej w 

duszach, a przez to królestwo Serca Jezusowego: piórem, słowem, 
przykładem, cierpieniem, upokorzeniem itd. (św. Maksymilian M. 
Kolbe) 

 
 Uczyliśmy dotąd słowy, zacznijmy teraz nauczać przykładami. (bł. Ho-

norat Koźmiński) 
 
 Ani brak zdolności, ani brak zdrowia czy majątku nie może przysłonić 

ci tego wspaniałego ideału: pracować dla zbawienia dusz. 
 
 Dziś niewiasta katolicka musi stać się żołnierzem, ale żołnierzem Chry-

stusa Króla ukrytego w tabernakulum, werbować dla Niego dusze, 
serca ludzkie. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Ogromne zło wymaga szybko działających i mocnych lekarstw. Chrze-

ścijanie powołani do głoszenia Ewangelii powinni i mogą przyjść z po-
mocą wierze przez słowo drukowane. 

 
 Wierzący powinni bronić Ewangelii za pomocą działań społecznych, 

druku, żywym słowem i jego rozpowszechnianiem. (św. Leopold 
Mandić) 

 
 Dzisiaj należałoby spopularyzować pracę apostolską, szerzenie i 

obronę wiary. Należałoby wciągnąć do tej pracy szersze kręgi ludzi. (...) 
Duchownym powinni przyjść z pomocą świeccy. 

 
 Nie możemy wyrzekać się stosunków z ludźmi, przeciwnie – musimy 

nawet szukać ludzi, zbliżać się do nich, aby ich potem pociągnąć do 
Boga i do pracy dla Kościoła. 
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 Rozmawiając z ludźmi bądźmy wszystkim dla wszystkich, o ile można 

przystosowując się do ich usposobienia, charakteru, zwyczajów. Z 
ludźmi żywego usposobienia bądźmy żywi, z powolnymi – powolni, 
poważni. (bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię... (św. Paweł, 

Rz 15, 20) 
 
 Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. (1 

Tm 4, 13) 
 
 ... głoś naukę (...) [ w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na du-

chu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. (2 Tm 4, 2) 
 
 Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakłaniaj prośbą jak ojca, młod-

szych – jak braci, starsze kobiety – jak matki; młodsze – jak siostry, z 
całą czystością. (1 Tm 5, 1-2) 

 
 Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby także i 

pozostali przejmowali się lękiem. (1 Tm 5, 20) 
 
 Tak też i Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewan-

gelię. (1 Kor 9, 14) 
 
 ... z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez 

psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając 
Bogu w waszych sercach. (św. Paweł, Kol 3, 16) 

 
 Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. (św. 

Piotr Apostoł, 1 P 4, 11) 
 
 Moje kazania są religijną samoobroną. 

 
 Trzeba nam pracować z ludźmi dzisiejszymi, takimi, jacy są: nerwo-

wymi i podnieconymi. Trzeba im nieść spokój i ukazywać serdeczność 
chrześcijaństwa. (bł. Rupert Mayer) 

 
 Dobrze jest powiedzieć komuś jasno i dobitnie, jak ma żyć. 

 
 Innych można prowadzić tylko tą drogą, którą się samemu idzie. 
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 Najcudowniejsze i najbardziej Boże jest być współpracownikiem Pana 
w nawracaniu i prowadzeniu do Niego dusz. 

 
 Sądzę... że im ktoś głębiej zanurzył się w Bogu, tym więcej musi wycho-

dzić poza siebie, a wchodzić w świat, by nieść życie Boże. (św. Edyta 
Stein) 

 
 Chciałabym być misjonarką nie tylko przez parę lat. Chciałabym nią 

być od samego stworzenia świata i aż do końca wieków. 
 
 Jeśli zwrócenie drugiemu uwagi ma przynieść owoce, to musi nas kosz-

tować. I trzeba to uczynić bez cienia zapalczywości. (św. Teresa z Li-
sieux) 

 
 Tak jak wszyscy są powołani, co więcej zobowiązani do naśladowania 

Jezusa Chrystusa, tak samo wszyscy, odpowiednio do swoich warun-
ków i stanu, są powołani do apostolstwa. 

 
 Każdy katolik apostołem. (św. Wincenty Pallotti) 

 
 
 
 

 


