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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

JEZUS CHRYSTUS 
 
 
 Mleko i miód piłam z ust Jego, a krew Jego uczyniła miłymi wargi moje. 

(św. Agnieszka) 
 
 W Jezusie Chrystusie mamy wszystko: komunie Jego ciała, odkupienie 

naszych grzechów w Jego krwi, cenę naszego odkupienia w Jego duszy, 
życie w Jego Duchy, pełne zadośćuczynienie szkód doznanych za po-
pełnione winy, doskonałość wszystkich łask i wszystkich cnót Jego Bo-
skości.  

 
 Jezus przychodzi do naszego umysłu przez wiarę, do naszego serca 

przez miłość, do naszej duszy przez swoją łaskę, a do naszych uczyn-
ków przez cnoty, które w nas wlewa, czyniąc je godnymi raju. (św. Al-
bert) 

 
 Jezus nosi imię, które sprawia, iż drżą demony, radują się Aniołowie, 

zawierzają się ludzie; to nasz Zbawiciel. Czcijmy jego imię, wzywając je 
często z pobożnością, zwłaszcza w niebezpieczeństwach. (św. Alfons) 

 
 Jeden z żołnierzy przebił dzidą Jego bok. Wypłynęła z niego woda i 

krew(...) woda – na oczyszczenie, krew – na odkupienie. 
 
 ...Jeśli ranę uleczyć pragniesz, On lekarzem. Jeśli gorączka cię trawi, On 

źródłem. Jeśli ciąży nieprawość, On sprawiedliwością. Jeśli szukasz po-
mocy, On jest mocą. Jeśli śmierci się lękasz, On życiem. Jeśli tęsknisz za 
niebem, On drogą. Jeśli z kręgu ciemności uciekasz, On światłem. Jeśli 
szukasz pokarmu, On chlebem. (św. Ambroży) 
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 Zmartwychwstały Chrystus przekształca życie ludzi w jedno nieprze-
rwane święto. (św. Atanazy) 

 
 Czuwajcie więc, póki jest dzień: dzień jaśnieje, a Chrystus jest właśnie 

dniem. 
 
 Jezu, Tyś jest Światłością mej duszy, niech ciemność ma nie przemawia 

do mnie już. 
 
 Każdy z was spodziewa się ujrzeć Chrystusa, siedzącego w niebiosach. 

Ale spójrzcie: On stoi u drzwi waszych, jest głodny, jest Mu zimno, czuje 
się jak wśród obcych. (św. Augustyn) 

 
 Imię Jezus zostało nam dane jako lekarstwo na wszystkie nasze cier-

pienia. 
 
 Kiedy mówię: Jezus, w wyobraźni mojej staje człowiek cichy, pokorny, 

życzliwy, czysty, wstrzemięźliwy, miłosierny, najświętszy w cnotach i 
pierwszy w świętości, a jednocześnie Bóg wszechmogący, którego 
przykład może mnie uzdrowić i pomaga mi w umocnieniu ducha... 

 
 W pierwszym swoim przyjściu Chrystus stał się naszym Odkupicielem, 

w drugim ukaże się jako nasze życie, a pomiędzy tymi dwoma jest On 
naszym wytchnieniem i pocieszeniem. (św. Bernard) 

 
 Ofiarował siebie samego Pan, aby nas przez siebie i w sobie przynieść 

Bogu Ojcu oraz uleczyć od oddalenia, które ściągnęło na nas przestęp-
stwo Adama i od rządzącego nami wszystkimi prawa grzechu. (św. Cy-
ryl Aleksandryjski) 

 
 Co za nieskończona miłość ku bliźnim. Chrystus miał przebite swe nie-

skalane ręce i znosił cierpienia, i mnie, który nic nie cierpiałem, czyni 
uczestnikiem swego bólu i darowuje zbawienie.  

 
 Na szerokim świecie wielu zostało ukrzyżowanych, lecz przed żadnym 

z nich nie drżą demoni; gdy jednak Chrystus został za nas ukrzyżo-
wany, drżą szatani już na sam widok znaku krzyża. (św. Cyryl Jerozo-
limski) 

 
 „Jedna godzina rozważania Mej bolesnej męki ma większą zasługę, ani-

żeli cały rok biczowania się aż do krwi”. (Z objawień św. Faustyny 
Kowalskiej) 
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 Krwi Chrystusowa, bądź moim upojeniem. (św. Ignacy Loyola) 

 
 Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. (św. Jan Apo-

stoł, 1 J 3, 8) 
 
 Chrystus nas pojednał z Bogiem przez Siebie, przez śmierć swoją, przez 

Krzyż swój. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Ty, o Panie, z radością i miłością powracasz, aby podnosić tych, którzy 

Cię obrażają, podczas gdy ja nie przynoszę ulgi i szacunku temu, kto 
mną wzgardził. (św. Jan od Krzyża) 

 
 Trzeba mieć ciągłe pragnienie naśladowania we wszystkim Chrystusa, 

starając się upodobnić życie swoje do Jego życia, nad którym często 
trzeba rozmyślać i zachowywać się we wszystkich okolicznościach tak, 
jak On by się zachował. (św. Jan od Krzyża) 

 
 Ukrzyżowany powinien być dla mnie zawsze przyczyną wielkiej pocie-

chy i ulgi w mojej nędzy. Jezus wyciąga na krzyżu swoje ramiona, aby 
objąć nimi grzeszników. (bł. Jan XXIII) 

 
 Jezus przyszedł na ziemię, aby cierpieć... i aby zaoszczędzić cierpień – 

także ziemskich – wszystkim innym ludziom. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 (Baranek) przyjmując dla siebie śmierć, wam dał życie. 

 
 Czy odkupili nas krewni, przyjaciele albo jakiekolwiek stworzenie? 

Nie, tylko Chrystus ukrzyżowany... 
 
 Chrystus dokonał odkupienia nie złotem, ani srebrem, ale Krwią i 

hojną miłością. 
 
 (Chrystus) odkupił nie pół świata, ale cały rodzaj ludzki, wszystkich lu-

dzi, którzy dawniej żyli, i tych, co żyli współcześnie, i tych, co się mieli 
narodzić.  

 
 Jezus jest najwyższą wieczystą słodkością, która rozpuszcza wszelką 

gorycz. 
 
 Misją Chrystusa było zniszczenie dzieła szatana i obdarzenie zbawie-

niem rodzaju ludzkiego. 



 - 4 - 

 
 Z miłości Jezus karmi się sromotą, odziewa cierpieniem, znosi głód i 

pragnienie, z miłości dąży w szybkim posłuszeństwie do śmierci ha-
niebnej na krzyżu. (św. Katarzyna ze Sieny) 

 
 Spójrzmy na krew Chrystusa i przekonajmy się, jak jest drogocenna dla 

Jego Ojca; przelana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu 
łaskę skruchy. (św. Klemens Rzymski) 

 
 Przed podjęciem męki i śmierci miał być wywyższony. Rzeczywiście i 

symbolicznie krzyż tak Go wywyższył, że Jego majestat i moc zajaśniała 
równocześnie z męką. (św. Laktancjusz) 

 
 Choćby wszystko zdawało się być stracone, Jezus wszystko może i dla 

dusz wiernych ze złego wyprowadzić dobro. (bł. Urszula Ledóchow-
ska) 

 
 Chrystus Odkupiciel, który zbawił ludzkość przez cierpienie na krzyżu 

i przez śmierć, chce, aby Jego wysłannicy przyczyniali się do zbawienia 
innych, jednocząc z Jego zasługami własne cierpienia i ofiary dla dobra 
odkupionej ludzkości. 

 
 Serce Jezusa, tak dobre dla ciebie, powinno być zawsze w centrum two-

ich uczuć. (św. Leopold Mandić) 
 
 Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. 

On to zamiast, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na 
[jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. (św. Paweł, Hbr 12, 2) 

 
 Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak 

nad umarłymi, jak nad żywymi. (św. Paweł, Rz 14, 9) 
 
 Główną moją troską było nakłaniać ludzi do rozpamiętywania cierpień 

Pana Jezusa. (św. Paweł od Krzyża) 
 
 Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za nie-

sprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. (św. Piotr Apostoł, 
1 P 3, 18) 

 
 Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, aby-

ście szli za Nim Jego śladami. (św. Piotr Apostoł, 1 P 2, 21) 
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 On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale od-

dawał się Temu, który sądził sprawiedliwie. (św. Piotr Apostoł, 1 P 2, 
23) 

 
 Przez Krzyż, Chryste, prosimy, przenieś nas tam, gdzie jest nagroda ży-

cia dla tych, których, przybity do krzyża, raczyłeś odkupić. (św. Piotr 
Damiani) 

 
 Zbawiciel przyjmuje każdego, kto do Niego przychodzi z dobrą wolą. 

(bł. Rupert Mayer) 
 
 Chrystus czyni dar ze swojego życia, aby otworzyć ludziom wejście do 

wiecznego życia. A zatem, aby uzyskać życie wieczne, muszą i oni po-
święcić swoje wieczne życie. 

 
 Nasze korzenie tkwią w Sercu Jezusowym. 

 
 W męce i śmierci Chrystusa ogień pochłonął nasze grzechy. (św. Edyta 

Stein) 
 
 To Chrystus doprowadził nas do poznania Ciebie, prawdziwego Boga i 

prawdziwego Ojca. (św. Bazyli) 
 
 Chrystus cierpiał z powodu ciebie i dla ciebie, aby wyrwać cię z niewoli 

grzechu i niedoskonałości. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Chrystus, który zawisł na Krzyżu z szeroko otwartymi ramionami w 

geście Wieczystego Kapłana, chce liczyć na nas – którzy jesteśmy ni-
czym – w niesieniu wszystkim ludziom owoców swego Odkupienia. 

 
 Jezus jest wzorem: naśladuj Go! – Naśladujmy Go służąc Świętemu Ko-

ściołowi i wszystkim duszom. 
 
 Jezus, kiedy umierał na Krzyżu, miał trzydzieści trzy lata. Młodość nie 

może służyć za wymówkę! Poza tym w miarę upływu czasu przesta-
niesz być młodym... choć wraz z Nim posiądziesz Jego wieczną mło-
dość. 

 
 Jezus mówi zawsze z miłością... również kiedy nas upomina, bądź do-

puszcza udręki. 
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 Jezus nikomu nie odmawia swojego słowa, a jest to słowo, które leczy, 

pociesza, oświeca. Pamiętajmy o tym zawsze – ty i ja – również wtedy, 
kiedy będziemy czuć się zmęczeni ciężarem pracy bądź przeciwności. 

 
 Jezus, Pan nasz i Wzór, rosnąc i żyjąc jako jeden z nas, ukazuje nam, że 

ludzki byt – twoje życie – codzienne i zwyczajne zajęcia mają boski i 
wieczny sens. 

 
 Jezu, Twoje szaleństwo z Miłości porywa moje serce. Jesteś bezbronny 

i mały, aby ci, którzy Cię spożywają, stali się wielkimi. 
 
 Pójdziemy do Jezusa, do Tabernakulum, by Go poznać, by przetrawić 

Jego nauczanie, by ten pokarm przekazać innym duszom. 
 
 Rozważaj to często: jestem katolikiem, synem Chrystusowego Ko-

ścioła! Chrystus sprawił, że urodziłem się w „Jego” domostwie, bez żad-
nej zasługi z mej strony. Ileż Ci zawdzięczam, mój Boże! (bł. Josemaria 
Escriva) 

 
 Jezus zaprasza, a ludzie od Niego uciekają. On stoi u drzwi serc ludz-

kich, i prosi, by Mu otworzono, a odpowiedzi nie otrzymuje. Jakaż to 
zniewaga wyrządzona Panu naszemu, jakaż to lekkomyślność i głu-
pota. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Niech Dziecię Jezus będzie Gwiazdą, która cię poprowadzi po pustyni 

obecnego życia. 
 
 Niech Serce Jezusa Chrystusa stanowi centrum wszystkich twoich po-

mysłów. (bł. Ojciec Pio) 
 

 Chrystus jest naszą drogą. Wszystko polega na tym, aby zrozumieć, jak 
iść za Jego przykładem. 

 
 Jeśli wszystkie biedy naszego życia złożymy ufnie w Sercu Jezusa, 

wtedy nie obciążają nas one nad miarę i nasza dusza pozostaje swo-
bodna na przyjęcie życia Bożego. (św. Edyta Stein) 

 
 Jak słodko pomagać Jezusowi, naszymi drobnymi ofiarami, pomagać 

Mu w zbawianiu dusz, które odkupił za cenę Swojej Krwi i które ocze-
kują na naszą pomoc, żeby nie pogrążyć się w otchłani. 
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 Jezus się ukrywa, lecz można odgadnąć, gdzie jest... Płacząc, ocieramy 

łzy, którymi On płacze... 
 
 Jezus tak rzadko doświadcza pokrzepienia, że jest szczęśliwy, kiedy 

znajdzie kogoś, w kim może odpocząć bez żadnych ceremonii. (św. Te-
resa z Lisieux) 

 
 
 

 


