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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

ŁASKA BOŻA 
 
 Jakakolwiek rzecz dobra uczyniona bez łaski Bożej, która jest życiem, 

jest martwa. (św. Albert) 
 
 Uważajmy za dobro i za prawdziwą łaskę, że otrzymujemy nie to, czego 

pragniemy, ale to, co jest dla nas pożyteczne. (św. Augustyn) 
 
 Każda dana łaska przechodzi przez trzy źródła: od Boga do Chrystusa, 

od Chrystusa do Dziewicy, od Dziewicy do nas. (św. Bernardyn ze 
Sieny) 

 
 Maryja zawsze znajdzie łaskę u Boga, a łaska jest jedyną rzeczą nam 

potrzebną. 
 
 Tam, gdzie są wielkie łaski, są też i wielkie doświadczenia.  

 
 W dwojaki sposób objawia się łaskawość Boga: cierpliwie oczekuje On 

na grzesznika, łaskawie przyjmuje pokutnika. (św. Bernard) 
 
 Na krzakach róży więdną kwiaty, a zostają kolce; w życiu łaski więdną 

ciernie, kwiaty zostają. (św. Franciszek Salezy) 
 
 Jakże cudowne są skutki łaski dla tych, którzy działają, aby na nią od-

powiedzieć. 
 
 Jeżeli chcesz łatwiej i prędzej doznać łaski od Boga, okaż pierwszy ła-

skę innym, zanim Bóg i Matka Najświętsza udzielą ci tego, o co prosisz. 
 
 Pan przyzna łaskę, ale w sposób najbardziej korzystny dla duszy. (św. 

Jan Bosko) 
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 Łaska Boża często działa i przez ludzi niegodnych, aby innym dobrze 

czyniła. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Czasami mówi się: „Bóg karze tych, których kocha”. To nieprawda. 

Próby dla tych, których Bóg kocha, nie są karami, lecz łaską.  
 
 Tak samo jak ziemia nie może nic wydać, jeżeli słońce jej nie użyźni, 

tak samo my nie możemy nic zrobić dobrego bez łaski dobrego Boga. 
(św. Jan Maria Vianney) 

 
 Tacy bowiem, którzy odrodzili się przez łaskę, wznoszą się ponad sie-

bie do nadprzyrodzoności i otrzymują od Boga takie odrodzenie i usy-
nowienie, które przechodzi wszelkie pojęcie. (św. Jan od Krzyża) 

 
 Łaska czyni teologów świętymi tylko przy ich wytężonej współpracy. 

(bł. Jan z Ruysbroeku) 
 
 Nie stawiaj przeszkód łasce: bądź przekonany, że aby być zaczynem, 

musisz być świętym, walczyć o swoje utożsamianie się z Nim. (bł. Jo-
semaria Escriva) 

 
 Nie ma nic lepszego na świecie niż pozostawać w łasce u Pana. (bł. Jo-

semaria Escriva) 
 
 Liczę na łaskę Pan, który na glebie doskonałej pokory potrafił zasadzić 

świętość tylu dusz, które okazały się wspaniałymi narzędziami Jego 
chwały i za przyczyną Kościoła świętego stały się sławne w dziele apo-
stolatu. (bł. Jan XXIII) 

 
 Jedynie tylko wiara w łaskę Bożą, która sama przychodzi w potrzebie, 

utrzymywać może w spokoju ducha. (św. Rafał Józef Kalinowski) 
 
 Najgorszym złem jest utrata łaski. (św. Katarzyna ze Sieny) 

 
 Jeżeli zaniedbasz łaski unikania okazji do grzechu, nie otrzymasz łaski 

zwycięstwa. 
 
 Łaska jest ponad wszelkie słabości i nędze ludzkie. 

 
 Nie ma takiej przepaści i takiej zbrodni, do której byśmy nie byli zdolni, 

gdyby nas nie podtrzymywała łaska Boża. 
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 Niepokalana jest Matką całego naszego życia nadprzyrodzonego, bo 

Ona Pośredniczką łask, owszem Matką łaski Bożej, stąd Matką naszą w 
dziedzinie łaski, w dziedzinie nadprzyrodzonej. 

 
 Prócz darów naturalnych towarzyszy jeszcze człowiekowi od kolebki 

aż do grobu łaska Boża i rozlewa się na każdego z nas w takiej ilości i 
jakości, aby wiotkie siły ludzkie wzmocniły się dostatecznie i nabrały 
nadziemskiej tężyzny do podołania swemu zadaniu. 

 
 Sam z siebie niczym jesteś, nic nie masz, prócz grzechów i nic nie mo-

żesz, tylko grzeszyć; z łaski Bożej wszystko masz, gdy masz Boga, 
wszystko możesz przy Jego pomocy. 

 
 „Zdrowaś Maryjo”. Co za wzniosła modlitwa! „Łaski pełna”, bo do-

prawdy nic z łask nie mogło brakować Jej. Co za piękno pełności łaski, 
której nadwyżka spływa obficie na nas, a raczej ta pełnia jest źródłem 
łaski dla nas. (św. Maksymilian Maria Kolbe) 

 
 Nie bawmy się z natchnieniem łaski. Gdy ona do serca puka, to sam Je-

zus stoi u drzwi naszych i woła: Otwórz mi! (bł. Urszula Ledóchow-
ska) 

 
 To nie człowiek udziela łaski, ale Bóg w swoim nieskończonym miło-

sierdziu raczy spełniać ludzkie pragnienia. (św. Leopold Mandić) 
 
 (Bóg) łaską swoją nas podnosi, budzi ze śpiączki duchowej, nieustan-

nie nas pobudza i zachęca, abyśmy pracowali dla Jego chwały. (bł. Je-
rzy Matulewicz) 

 
 Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej. (św. Paweł, Hbr 12, 15) 

 
 Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miło-

sierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili. 
(św. Paweł, Hbr 4, 16) 

 
 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował 

i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej na-
dziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie 
i dobrej mowie! (św. Paweł, 2 Tes 2, 16-17) 
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 Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska 

przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. (św. Paweł, Rz 
5, 16) 

 
 ... wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostę-

pują usprawiedliwienia [przez wiarę w Jezusie Chrystusie] darmo, z 
Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. (św. Pa-
weł, Rz 3, 23-24) 

 
 Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim lu-

dziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz świato-
wych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie. (św. 
Paweł, Tt 2, 11-12) 

 
 Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem 

tym darem, jaki każdy otrzymał. (św. Piotr Apostoł, 1 P 4, 10) 
 
 Słowo „łaska uświęcająca u większości chrześcijan nie wywołuje żad-

nej innej myśli, jak myśli o świecie ciemnym, niejasnym, dalekim od 
rzeczywistości... I tutaj, jak często się zdarza, jesteśmy ofiarami słowa 
abstrakcyjnego. Łaska nie jest wyłącznie czymś, jest Kimś: „Jest Bogiem 
we mnie”. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Bóg nie odmówi swej łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co mo-

żemy zrobić. 
 
 Być wierzącym bez łaski – to niemożliwe. 

 
 Kto nie jest wewnętrznie dotknięty łaską, ten nie zobaczy świętości, 

nawet wtedy, gdy ją spotka. 
 
 Łaska mistyczne daje doświadczenie tego, czego uczy wiara – że Bóg 

zamieszkuje w duszy. 
 
 Nie ma nic piękniejszego w świecie, niż działanie łaski w duszy. (św. 

Edyta Stein) 
 
 Sama Teresa nie może nic zrobić. Teresa i pieniądze mogą zdziałać 

wiele. Teresa, pieniądze i łaska Boga mogą zrobić wszystko. (św. Te-
resa z Avili) 
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 Łaska jest zstępującą do nas miłością Bożą. 

 
 Nie, nie jestem świętą. Jestem maleńką duszyczką, którą dobry Bóg na-

pełnił łaskami. (św. Teresa z Lisieux) 
 
 Łaska jest nie czym innym, jak pewnym zapoczątkowaniem chwały w 

nas.  
 
 Łaska zaś, ponieważ przekracza całkowicie możliwości natury ludz-

kiej, nie zależy od jakiejś naturalnej mocy, lecz tylko od daru Ducha 
Świętego, który w nas wlewa ją do duszy. (św. Tomasz z Akwinu) 

 
 
 

 


