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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

KOŚCIÓŁ 
 
 
 Śpiew jest głosem Kościoła, niezbędną częścią jego uroczystości, czyni 

piękną nawet pustynię. (św. Bazyli) 
 
 Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za matkę. (św. Cy-

prian) 
 
 Wielką miłość mam dla Kościoła, który wychowuje i prowadzi dusze 

do Boga. (św. Faustyna Kowalska) 
 
 Kościół jest klepiskiem Bożym, pełnym pszenicy wymieszanej z ple-

wami. (św. Fulgencjusz z Ruspe) 
 
 Tam, gdzie jest Kościół, tam jest i Duch Boży. (św. Ireneusz) 

 
 Dawniej domy przypominały kościoły. Obecnie kościoły robią wraże-

nie pospolitych domów. 
 
 Czyś jest grzesznikiem, czy sprawiedliwym, idź do kościoła. (św. Jan 

Chryzostom) 
 
 Kościół nie jest teatrem, w którym byśmy słuchali tego, co nam sprawia 

przyjemność. Powinniśmy z jego progów wychodzić umocnieni, niosąc 
w sercu wielkie i ważne korzyści. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Jest pewna instytucja, która zasługuje na wielki szacunek i najwyższą 

cześć: jest nią parafia. Jeśli jest dobrze zorganizowana i przeniknięta 
nadprzyrodzonym duchem, to jej urok trwa nieprzerwanie w poszcze-
gólnych wiernych i rodzinach. 
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 Kościół Chrystusa jest świątynią materialną, która powstaje tam, gdzie 

cztery głazy łączą się, aby utworzyć ołtarz. Kościół jest jednak przede 
wszystkim świątynią duchową, w której każdy chrześcijanin zajmuje 
swoje miejsce. 

 
 Kościół katolicki nie lęka się i nie drży. Jest przyzwyczajony do cierpie-

nia, do przeciwności. 
 
 Kościół katolicki nigdy nie powiedział ludzkości, że pragnie ją uchronić 

od twardego prawa bólu i śmierci. I nie starał się jej oszukiwać, ani nie 
ofiarował jej żałosnego lekarstwa iluzji. Nieustannie mówi, że życie jest 
pielgrzymowaniem.  

 
 Kościół to jak stara miejska fontanna, z której wszystkie pokolenia 

mogą czerpać wodę. 
 
 Światło tabernakulum oświeca Kościół. Ta jasność sprawia, że bardziej 

gęste stają się ciemności poza nim. 
 
 Trzeba powiedzieć całemu światu, że ci, którzy są z Kościołem, sprze-

ciwiają się temu, co robi świat. 
 
 Trzymaj się zawsze świętego Kościoła katolickiego, ponieważ tylko on 

posiada Jezusa w Sakramencie, który jest prawdziwym księciem po-
koju. 

 
 Wieki mijają, ale Kościół jak prawda jest jeden i wieczny. Uwierzcie mi, 

bracia: posiadamy Ducha Świętego w mierze, którą kochamy Kościół. 
 
 Współczesne zalecenia Kościoła nie są zwrócone na taki lub inny punkt 

społecznego życia, ale na całą jego złożoność tak, jak wymagają tego 
czasy, w których żyjemy 

 
 Zawsze Kościół przeciwstawiał się błędom i często potępiał je z naj-

większą surowością, teraz woli posługiwać się lekarstwem miłosier-
dzia. 

 
 Ziemia z niezliczonymi kapłanami, zakonnikami, zakonnicami i sio-

strami, misjonarzami i misjonarkami – oto bogactwo Kościoła. (Jan 
XXIII) 
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 Jakaż radość móc powiedzieć z całego serca: kocham Matkę moją, Ko-

ściół święty! 
 
 Jeżeli nie wykazujesz najwyższego szacunku wobec kapłanów i zakon-

ników, nieprawdą jest, że kochasz Kościół Boży. 
 
 Kościół śpiewa, ponieważ samo słowo nie wystarcza do modlitwy. 

 
 Wieczna żywotność Kościoła katolickiego zapewnia, że prawda i duch 

Chrystusa nie pomijają różnych potrzeb czasów. (bł. Josemaria 
Escriva) 

 
 Kościół, tak jak łaska Boża, musi przenikać ludzi i rzeczy i w ten sposób 

wszystko uświęcać. (św. Justyn) 
 
 Ci, co znajdują się w Kościele powszechnym, katolickim, kroczą drogą 

prawdziwą i mają gwarancję, że jeżeli wiernie dążyć będą do boga w 
myśl nauki Kościoła, osiągną szczęście wieczne, a nawet i pokój, i za-
dowolenie doczesne. (św. Maksymilian Maria Kolbe)  

 
 Kochajmy nasz święty Kościół katolicki, żyjmy według jego nauki i 

bądźmy mu wierni. (bł. Urszula Ledóchowska) 
 
 My wszyscy wierzący stanowimy jedno Ciało Kościoła. Mamy wspólny 

los, wspólne istnienie, działamy także wspólnie. (św. Leopold Man-
dić) 

 
 Kto kocha Boga i Kościół, komu leży na sercu chwała Boża i wzrost na-

szego świętego Kościoła, ten niechaj idzie do świętej walki o Boga i o 
Kościół. (bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga 

jest święta, a wy nią jesteście. (św. Paweł, 1 Kor 3, 17)  
 
 Starajcie się posiąść w obfitości te dary, które przyczyniają się do zbu-

dowania Kościoła. (św. Paweł, 1 Kor 14, 12) 
 
 Bez niepokoju przebywaj w Kościele tyle czasu, ile uważasz za ko-

nieczne dla znalezienia uciszenia i pokoju. (św. Edyta Stein) 
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 Trzymajcie się zawsze mocno Kościoła świętego, ponieważ tylko on 

może dać ci prawdziwy pokój, posiadając Pana Jezusa ukrytego w Naj-
świętszym Sakramencie, który jest prawdziwym Księciem Pokoju. (bł. 
Ojciec Pio) 

 
 
 
 

 


