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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

KAPŁAŃSTWO 
 
 (Biskupi) okażcie się matkami w pieszczotach, ojcami w karceniu. (św. 

Bernard) 
 
 Jezus Chrystus cudami zyskał uwielbienie; ukrzyżowany zyskał na-

wrócenie... kapłan swoimi nadzwyczajnymi uczynkami zyskuje uwiel-
bienie, natomiast, kiedy znajduje się na krzyżu goryczy i poniżenia, 
otrzymuje nawrócenie. (bł. Giuseppe Balfido) 

 
 wielka godności kapłana, ale i o wielka odpowiedzialności kapłana. 

Wiele ci dano, o kapłanie, ale i wiele od ciebie żądać będą... (św. Fau-
styna Kowalska) 

 
 Diecezję można nawrócić wtedy, kiedy wszyscy proboszczowie będą 

święci. 
 
 Gdyby kapłan umarł z trudów i ciężarów, które podjął dla chwały Bożej 

i zbawienia dusz, to nie byłoby złem. 
 
 Gdybyśmy poznali, kim jest kapłan Jezusa Chrystusa, musielibyśmy 

umrzeć – nie z bojaźni, ale z zachwytu. (św. Jan Maria Vianney) 
 
 Kapłan, jeśli jest żywy jak płomień, a zatem świetlisty, czysty i gorejący, 

wtedy wart jest wszystkiego. W przeciwnym razie jego kapłaństwo 
niewiele znaczy. 

 
 Kapłan stanowi przykład, gdy prowadzi zewnętrzne życie tak, aby sta-

nowiło ono zwierciadlane odbicie jego sumienia. 
 
 Kochać Boga, a nie szanować kapłanów – to wykluczone. 
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 Kapłan ukazuje swoje oblicze, gdy jest wymagający względem siebie i 

względem tych, którzy są wokół, i gdy ciągle przedstawia swoje myśli, 
uczucia i słowa dobremu Jezusowi. 

 
 Podstawowym zadaniem papieża jest nawoływanie człowieka, a 

zwłaszcza chrześcijanina do tego, aby działał zgodnie ze swoim nie-
biańskim przeznaczeniem. (bł. Jan XXIII) 

 
 Kapłanom dał Bóg taką moc, jakiej nie użyczył ani aniołom ani archa-

niołom: tym, co mieszkają na ziemi, zlecił, by szafowali tym, co jest w 
niebie. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Etymologicznie słowo kapłan, „presbiter” odpowiada słowu „starzec”. 

Jeśli starość zasługuje na szacunek, pomyśl, o ileż bardziej powinieneś 
szanować kapłaństwo. 

 
 Kościół potrzebuje – i będzie potrzebował zawsze – kapłanów. Proś o 

to codziennie Trójcę Przenajświętszą za pośrednictwem Najświętszej 
Maryi Panny. I proś, by byli weseli, operatywni, sprawni, by byli dobrze 
przygotowani i aby ochoczo poświęcali się dla swoich braci, nie czując 
się ofiarami. 

 
 Księże, bracie mój, mów zawsze o Bogu, jeżeli jesteś całkowicie Jego, 

nie będzie nudy w twoich rozmowach. 
 
 Nie narażaj kapłana na sytuację, w jakiej mógłby utracić swoje dosto-

jeństwo. To niezbędna dlań cnota, której nie powinno się narażać na 
uszczerbek. 

 
 Ucieszyło mnie to, co mówiono o owym księdzu: „Głosi kazanie z całej 

duszy... i całym ciałem. 
 
 Rozszalały się gwałtowne prześladowania. A ów kapłan modlił się: 

Jezu, oby każdy świętokradzki pożar wzmagał we mnie pożar miłości i 
zadośćuczynienia. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Słowo Boże to przepowiadanie, głoszenie Chrystusa „Ukrzyżowanego”. 
 Kapłani winni przygotować się możliwie jak najlepiej do pełnienia tej 

boskiej posługi, której celem jest zbawienie dusz. (bł. Josemaria 
Escriva) 
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 Uczyniłem (z kapłanów) aniołów i oni powinni być w tym życiu jako 

aniołowie ziemscy. 
 
 Umieściłem kapłanów niczym lampy, aby udzielali Mnie wszystkim, 

Mnie prawdziwe Słowo – światłem cnót, przykładem życia zacnego i 
świętego. (św. Katarzyna ze Sieny) 

 
 Pozwólcie, że z uroczystej okazji złotego jubileuszu kapłaństwa po-

wiem wam jedno słowo: narodziliśmy się, aby się trudzić. Największą 
radością jest móc być zajętym. (św. Leopold Mandić) 

 
 Gdyby się nawet przytrafiło zauważyć coś złego u księży, usiłujmy to 

zło zrównoważyć pokutą, samozaparciem, modlitwą, poświęceniem, 
dobrymi uczynkami, gorliwością i starajmy się raczej to okryć, podob-
nie jak dobrzy synowie okryli nagość ojca. (bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 ... jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte ka-

płaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Je-
zusa Chrystusa. (św. Piotr Apostoł, 1 P 2, 5) 

 
 Jeśli kapłan z powodu swego nieuctwa lub niedbalstwa nie potrafi wy-

tyczyć ludziom drogi do zbawienia, to będzie odpowiedzialny przed 
Bogiem za dusze, które zginęły, gdy znajdowały się pod jego pieczą. 
(św. Tomasz z Akwinu) 

 
 Czuję powołanie kapłańskie. Z jaką miłością, o Jezu, niosłabym Cię w 

moich rękach, kiedy na mój głos zstąpiłbyś z nieba! Z jaką miłością da-
wałabym cię duszom! Ale pomimo pragnienia kapłaństwa podziwiam 
i zazdroszczę świętemu Franciszkowi z Asyżu, i czuję powołanie do na-
śladowania go, odrzucając wysoką godność kapłańską. 

 
 Módlmy się za kapłanów! Każdego dnia zauważamy, jak rzadcy są 

przyjaciele Jezusa. Zdaje mi się, że to właśnie rani Go najgłębiej: nie-
wdzięczność, a zwłaszcza widok poświęconych mu dusz, które dają in-
nym to serce, które całkowicie do Niego należy. 

 
 Żyjemy dla drugich, bądźmy apostołami, ratujmy zwłaszcza dusze ka-

płanów, one winny być przeźroczystsze od kryształu... Niestety, jak 
wielu jest złych kapłanów, kapłanów nie dość świętych! (św. Teresa z 
Lisieux) 
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 Jako kapłan, sługa Boga, gdy mam stułę na ramionach, nie boję się ni-

kogo. Prawda – pierwsza i ponad wszystko. 
 
 Człowiek najbiedniejszy i najnędzniejszy może modlitwą wyjednać Ko-

ściołowi dobrego kapłana. 
 
 Niech tylko ci przyjmują święcenia, którzy będą mieć potrzebną naukę 

i wszystkie znaki prawdziwego powołania. A tych trzeba jeszcze przy-
gotować jak najdłużej, by godnie sprawowali swój święty urząd. (św. 
Wincenty a Paulo) 

 
 

 

 


