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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

KRZYŻ 
 
 Miłość krzyża nie jest nieczuła, miłość krzyża opiera się na chęci podo-

bieństwa z Chrystusem, na zgadzanie się z Jego wolą. 
 
 Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary. Krzyż jest światłem, które 

oświeca umysł; szczęśliwy, kto mu odda serce i dostanie łaskę miłowa-
nia. (św. Albert Chmielowski) 

 
 Kto nie widzi celu swojej podróży, niech nigdy nie oddala się od krzyża, 

a sam krzyż będzie go prowadził. (św. Augustyn) 
 
 Żyjmy przywiązani do krzyża i umrzyjmy na nim. (św. Bernard) 

 
 Chwała krzyża duchowo ślepym przyniosła światło, uwolniła wszyst-

kich przytłoczonych grzechem, zbawiła całą ludzkość. (św. Cyryl Jero-
zolimski) 

 
 Przez krzyż został zniszczony cyrograf grzechu i wroga potęga, która 

została jakby zwabiona wędką krzyża i została złapana. Przy zachowa-
niu sprawiedliwości i racji słuszności, z powodu krzyża diabeł utracił 
zdobycz, którą posiadł. (św. Cezary z Arles) 

 
 Nie ma innego drzewa jak drzewo krzyża, do rozpalenia w duszy ognia 

miłości! (bł. Elżbieta z Dijon) 
 
 Nie proście o krzyże, przeciwstawiajcie im wszystkie możliwe środki 

zaradcze; ale kiedy przychodzą, akceptujcie je z uległością. (św. Fran-
ciszek Salezy) 
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 Bóg zsyła krzyże w miarę sił człowieka: cnotliwy musi więcej cierpieć, 
niż zwyczajny chrześcijanin, a święty więcej niż cnotliwy. (św. Ignacy 
Loyola) 

 
 Z Krzyża musimy czerpać moc przez modlitwę i medytację. (św. Jan 

Bosko) 
 
 Krzyż jest zbawieniem duszy i lekarstwem na namiętność. 

 
 Krzyż nam zabezpieczył pokój. 

 
 Krzyż nas z niewoli i upodlenia grzechu wzniósł do sławy, do prawości, 

do najwyższej sprawiedliwości. 
 
 Krzyż zniszczył złość szatana, zniweczył jego zdradliwość. 

 
 Krzyż nas wyzwolił z błędu i grzechu, krzyż zgładził sam zaród grze-

chu. On Boga z nami pojednał. 
 
 Krzyż źródłem zbawienia naszego, krzyż początkiem wszelkiego do-

bra. 
 
 Odkąd stanął krzyż, człowiek stara się życiem swoim dorównać anio-

łom. (...) byliśmy daleko – krzyż nas przybliżył; byliśmy przechod-
niami, krzyż nas uczynił obywatelami nieba. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Jeżeli chcecie naprawdę znaleźć Chrystusa, nie szukajcie Go nigdy bez 

krzyża. (św. Jan od Krzyża) 
 
 Krzyż jest darem, który dobry Bóg zsyła swoim przyjaciołom. 

 
 Krzyż kocha się zwykle wtedy, kiedy już go nie ma, ale wtedy kiedy się 

go odpycha, on nas przygniata. 
 
 Ludzie ze świata martwią się, kiedy mają krzyż, chrześcijanie martwią 

się, gdy go nie mają. 
 
 Strach przed krzyżem jest naszym wielkim krzyżem. 

 
 Tylko krzyże dadzą pewność w dniu sądu. Kiedy nadejdzie ten dzień, 

jakże będziemy szczęśliwi z powodu naszego bólu, dumni z naszych 
upokorzeń i bogaci w nasze ofiary. 
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 Uciekanie przed krzyżami jest chęcią bycia uciemiężonym; pragnienie 

ich jest nie odczuwaniem ich goryczy. (św. Jan Maria Vianney) 
 
 Każdemu jego, każdy krzyż ma swój szczególny kształt. Mój jest w stylu 

wieku dwudziestego. 
 
 Niesienie krzyża jest męczące, wymaga ofiary, ale jeżeli chcemy się roz-

wijać, trzeba go przyjąć. 
 
 Pan chce, aby każdy niósł swój krzyż i uświęcał się na tym krzyżu, który 

od Niego dostał. 
 
 Potrzeba mi krzyża, jeżeli nie, jakim byłbym papieżem? Panie, pomóż 

mi nieść go z godnością i pokorą. Niech stanie się on naszym zaszczy-
tem przed Bogiem; reszta nic nie jest warta.  

 
 Wszyscy muszą nieść krzyż. Dzieci, młodzi, ludzie w pełni odpowie-

dzialni, głowy rodziny; zawsze we wszystkich okolicznościach czasu aż 
do początku szczęśliwej wieczności. (bł. Jan XXIII) 

 
 Jeżeli rzeczy się udają, cieszymy się błogosławiąc Boga, który daje nam 

wzrost. Źle idą? Cieszmy się, błogosławiąc Boga, że czyni nas współu-
czestnikami swojego krzyża. 

 
 Krzyż na twojej piersi? To dobrze. Ale także krzyż na twoich ramio-

nach. Krzyż w sercu, Krzyż w myślach. W ten sposób będziesz żył dla 
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie: tylko tak staniesz się aposto-
łem. 

 
 Pan, Kapłan Wieczysty, błogosławi zawsze Krzyżem. (bł. Josemaria 

Escriva) 
 
 (Baranek) przybity do Krzyża, uwalnia was z więzów grzechu śmier-

telnego; stając się niewolnikiem, czyni was wolnymi: wyrywa was z 
niewoli czarta. 

 
 Gwoździe nie wystarczyły by do utrzymania Boga Człowieka, przybi-

tego do Krzyża, gdyby Go nie przytwierdzała do niego miłość. 
 
 Krzyż stał się łodzią, która wiedzie nas do przystani zbawienia; gwoź-

dzie stały się kluczami, otwierającymi nam królestwo niebieskie. 
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 Zakończ życie swoje w Krzyżu! (św. Katarzyna ze Sieny) 

 
 Święty Tomasz więcej się nauczył u stóp Krzyża aniżeli z książek. 

 
 Wykonanie postanowień będzie krzyżem, który masz nosić na każdy 

dzień. Prócz zwyczajnych trudności spotkasz czasem nadzwyczajne. 
Wtedy módl się stale, a jeżeli Pan Bóg nie odejmie od ciebie cierpień 
(dla twojego dobra), to przynajmniej da siłę do ich znoszenia. (św. 
Maksymilian Maria Kolbe) 

 
 Lustrem chrześcijanina jest Krzyż Chrystusowy: w Nim powinien się 

co dzień i kilkakroć na dzień przeglądać dla przekonania się, czy miłość 
jego do Chrystusowej miłości podobna. 

 
 Od krzyża zgotowanego przez Boga nie uciekniemy i uciekać nie mamy 

potrzeby, lepiej się poddać jemu zupełnie i dźwigać go do końca. 
 
 Krzyże nakładane przez siebie, nie przez Boga - są bez żadnego po-

żytku. 
 
 Zawsze cudze krzyżyki zdają się nam lżejsze, a jednak Pan Bóg najsto-

sowniejszy krzyż obiera dla każdego. (bł. Honorat Koźmiński) 
 
 Bóg sobie zarezerwował prawo uświęcania życia przez krzyż, a nam 

zostawił słodkie zadanie pomagać innym w bolesnej wędrówce po dro-
dze krzyżowej przez rozsiewanie wokoło małych promyków szczęścia 
i radości. 

 
 Ciężkie dziś życie, pełne goryczy i smutku – i wielka zasługa ułatwić 

innym dźwiganie krzyża życia. 
 
 Krzyż to źródło łaski, źródło miłości, źródło zasług, jeżeli umiemy go 

dobrze przyjmować i dźwigać i jeżeli z krzyża zrobimy sobie przyja-
ciela, kochanego towarzysza naszej ziemskiej wędrówki. 

 
 Lepiej przygotować się na krzyż aniżeli ryzykować wielkie rozczaro-

wanie. 
 
 Miłość krzyża się nie lęka, bo wie, że krzyż nas ściśle łączy z Chrystu-

sem. 
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 Najlepszym dowodem miłości, jaki Bogu dać możemy, to chętne dźwi-

ganie krzyża. Lepszego aktu miłości Bożej nad dźwiganie krzyża nie 
ma. 

 
 U stóp krzyża otwierają się dla duszy coraz to nowe horyzonty miłości. 

 
 Wszystko, co dobre, wzniosłe, święte w dziedzinie życia nadprzyro-

dzonego, z krzyża na świat spłynęło, bo to wszystko Chrystus na 
krzyżu męką i śmiercią nam wysłużył.  

 
 Z wysokości krzyża spłynęły na świętych łaski, które ich uczyniły świę-

tymi, które nam w nich dały możnych orędowników i wspaniałe wzory 
cnoty i świętości. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Trzymajmy w objęciu krzyż Pana Jezusa, a nie zaszkodzą nam żadne 

moce, nie powstrzymają nas ani nam drogi nie zagrodzą żadne potęgi. 
(bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 Jak ciało potrzebuje pokarmu, tak dusza potrzebuje krzyża – dzień po 

dniu – aby oczyszczać się i odrywać od stworzeń. 
 
 Jezus nigdy nie jest bez Krzyża, ale Krzyż nigdy nie jest bez Jezusa. 

 
 Na tej ziemi każdy ma swój krzyż; ale musimy robić tak, aby nie być 

tym złym łotrem, ale tym dobrym. 
 
 Pan daje ci czasem odczuć ciężar krzyża. Wydaje ci się, że ten ciężar 

jest nie do zniesienia, ale nieś go, ponieważ Pan w swej miłości i w 
swym miłosierdziu poda ci rękę i obdarzy mocą. 

 
 Pan nakłada ciężar i zarazem od niego uwalnia. Dlatego też, jeśli On 

nakłada krzyż komuś ze swoich wybranych, to także daje wystarcza-
jącą moc, która uzdalnia do udźwignięcia tego ciężaru, On sam go 
wspiera.  

 
 Tak, kocham krzyż, tylko krzyż; kocham go dlatego, że widzę go na ra-

mionach Jezusa Chrystusa. (bł. Ojciec Pio) 
 
 Jak pręt różdżkarza wskazuje, gdzie w ziemi są skarby i szlachetne me-

tale, tak samo krzyż wskazuje, czy w sercu człowieka są skarby ziem-
skie, czy liche ziemskie śmieci. (św. Ignacy Loyola) 
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 Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, 

mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. (św. Paweł, 1 
kor 1, 18) 

 
 Któż odmówi mi władzy i swobody wyciągnięcia ramion, by własnym 

stać się krzyżem? (św. Jan od Krzyża) 
 
 Krzyża nikt nie ominie. A ci, co go nie chcą nieść, są ludźmi nieszczęśli-

wymi. 
 
 Owszem, krzyż może być karą Bożą, ale więcej jeszcze jest on łaską. 

(bł. Rupert Mayer) 
 
 Im doskonalsze będzie czynne i bierne ukrzyżowanie, tym głębsze 

zjednoczenie z Ukrzyżowanym i bogatszy udział w życiu Bożym. 
 
 Chcąc się pozbyć swego starego krzyża, otrzymujemy na ogół krzyż 

cięższy. 
 
 Jeśli dusza chce dzielić życie Chrystusa, musi wraz z Nim przejść śmierć 

krzyżową: wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak je 
Bóg ześle czy dopuści. (św. Edyta Stein)  

 
 Kazanie o krzyżu byłoby zarozumiałością, gdyby nie było wyrazem ży-

cia w łączności z Ukrzyżowanym. 
 
 „Wiedzę Krzyża” można zdobyć tylko wtedy, gdy samemu doświadcza 

się do głębi krzyża. 
 
 Krzyż i noc są drogą do światła w niebie: takie jest radosne orędzie 

krzyża. 
 
 Krzyż jest kluczem wszystkiego. Głoszenie krzyża byłoby czymś jało-

wym, gdyby nie wyrażało życia w zjednoczeniu z Ukrzyżowanym. 
 
 Krzyż wewnętrzny czy zewnętrzny, jaki Bóg sam nakłada, jest zawsze 

skuteczniejszy niż umartwienia według naszego własnego wyboru.  
 
 Krzyż jest nie tylko znakiem: jest także mocnym orężem Chrystusa, 

Jego łaską pasterską, którą On pewnie wyważa bramę do nieba. 
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 Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje 

drogę. 
 
 Musimy nauczyć się także i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my 

nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze niż cierpieć samemu. 
 
 Ten, który nakłada na nas krzyż, umie ten ciężar uczynić słodkim i lek-

kim. (bł. Edyta Stein) 
 
 Jezus zesłał nam krzyż najlepszy, jaki mógł znaleźć w swojej niezmie-

rzonej miłości... Dlaczego mielibyśmy się skarżyć, skoro On sam był po-
czytany za kogoś, kogo Bóg zmiażdżył i upokorzył? 

 
 Pan nasz umarł na krzyżu w udręczeniu, a przecież była to najpiękniej-

sza śmierć z miłości. 
 
 Prawdziwym krzyżem jest męczeństwo serca. Nieskończone cierpie-

nie duszy. (św. Teresa z Lisieux) 
 
 Krzyżu, nadziejo jedyna, bądź błogosławiony w męki czas. (św. We-

nancjusz Fortunat) 
 
 Jeśli nie można zdjąć krzyży, które trzeba dźwigać, przynajmniej 

można je ozdobić kwiatami. (św. Wincenty a Paulo) 
 
 Nie szukaj Chrystusa bez krzyża. (św. Jan od Krzyża) 

 
 A jeśli – jak być powinno – szukasz Chrystusa, jakiegoż pewniejszego 

znaku chcesz poza Krzyżem, żeby więcej wiedzieć, żeś już Go znalazł? 
 
 Chrystus przybity do Krzyża, a ty?... ciągle jeszcze pogrążony w swoich 

przyjemnościach! A raczej: przygwożdżony własnymi przyjemno-
ściami! 

 
 Krzyż symbolizuje życie apostoła Chrystusowego, jest źródłem siły i 

prawdy, które wprawiają w zachwyt duszę i ciało, choć czasami jest to 
bolesne i ciężkie. 

 
 Nie bądźmy – nie możemy być! – chrześcijanami cukierkowymi: na 

ziemi musi być ból i Krzyż. 
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 Posiąść Krzyż, oznacza posiąść radość: to znaczy posiąść Ciebie, Panie! 

(bł. Josemaria Escriva) 
 
 Kiedy idzie się śladami Chrystusa; kiedy dusza bez popadania w rezy-

gnację godzi się z Krzyżem – nabiera kształtu Krzyża; kiedy kocha się 
wolę Bożą, kiedy kocha się Krzyż... wtedy, tylko wtedy, dźwiga go On. 

 
 Kiedy spadnie na ciebie silny cios, jakiś krzyż, nie powinieneś się mar-

twić. Wprost przeciwnie winieneś dziękować Panu z radosnym obli-
czem. 

 
 To prawda: Święty Krzyż w naszym życiu potwierdza niezawodnie, że 

należymy do Chrystusa. 
 
 Zjednocz swój ból – Krzyż zewnętrzny bądź wewnętrzny – z wolą Bożą 

poprzez wspaniałomyślne fiat!  
 
 a napełnisz się radością i pokojem. 

 
 Znaleźć Krzyż, to znaczy znaleźć Chrystusa. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 I na mnie – jak ufam – przyjdzie czas bolesnego odczucia powołania do 

krzyża, teraz Pan mnie traktuje jeszcze jak małe dziecko. (św. Edyta 
Stein) 

 
 Tak córki, obejmijcie oburącz krzyż Tego, który za was na nim cierpiał 

i umarł. Choć deptać po was będą, za nic to sobie miejcie. (św. Teresa 
z Avili) 

 
 Krzyż Jezusa towarzyszył mi od kolebki, ale On pozwolił mi umiłować 

z pasją ten Krzyż. Sprawiał zawsze, że pragnęłam tego, co chciał mi dać. 
 
 Krzyż zewnętrzny, to jeszcze niewiele... Krzyżem prawdziwym jest mę-

czeństwo serca, cierpienie samej duszy. 
 
 Małe krzyżyki są całą naszą radością, spotyka się je częściej niż wielkie, 

a one przygotowują serce na przyjęcie wielkich krzyży, gdy taka będzie 
wola naszego Dobrego Mistrza. 
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 Pan nasz umarł na krzyżu w udręczeniu, a przecież była to najpiękniej-

sza śmierć z miłości. Umierać z miłości, to nie znaczy umierać w pory-
wie zachwytu. (św. Teresa z Lisieux) 

 
 

 

 


