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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

MAŁŻEŃSTWO 
 
 Jakże pięknym stadłem jest para wierzących, którzy mają jedyną na-

dzieję, jeden cel swoich pragnień, jednakowy sposób życia i takiż sam 
zwyczaj posługi. 

 
 Nie opuszczaj swej żony, abyś nie okazał, iż nie wierzysz, iż Bóg jest 

twórcą twego małżeństwa. (św. Ambroży) 
 
 Jeżeli nie kocha się żony, należy ją opuścić. A ponieważ nie należy jej 

opuszczać, zatem należy ją miłować. (św. Augustyn) 
 
 Życie małżeńskie ani od świata nie jest zbyt oddzielone, ani też obce 

radości zbawienia. (św. Grzegorz Wielki) 
 
 Wspólnie miej z mężem radości wszystkie i wszystkie przykrości, 

wspólne też troski, to bowiem powiększa domu zamożność. (św. Grze-
gorz z Nazjanzu) 

 
 Powinnością męża jest kochać, a żony – być uległą. (św. Jan Chryzo-

stom) 
 
 Pan Bóg nie błogosławi małżeństwom, które nie proszą Go o radę. (św. 

Jan Maria Vianney) 
 
 Wzrusza mnie, kiedy Apostoł określa chrześcijańskie małżeństwo jako 

sacramentum magnum – wielki sakrament. Również z tego wnioskuję, 
że zadanie rodziców jest bardzo ważne. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 A żona niechaj się odnosi ze czcią do swego męża! (św. Paweł, Ef 5, 

33) 
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 Małżeństwo jest dla nas wierzących sakramentem, a więc rzeczą z 

istoty świętą. Pomiędzy mężem i żoną jest Pan Bóg. Oto dlaczego uczu-
cie, jakie jesteś winien twojej narzeczonej i przyszłej żonie, powinno 
być święte i wierne. (św. Leopold Mandić) 

 
 Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączać się od niej! (św. Paweł, 1 

Kor 7, 27) 
 
 Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. (św. Paweł, Ef 5, 28) 

 
 Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. (św. Pa-

weł, Ef 5, 28) 
 
 Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za 

niego samego siebie, aby go uświęcić... (św. Paweł, Ef 5, 25) 
 
 Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz 

Pan. Żona niech nie odchodzi od swego męża! (...) Mąż również niech 
nie oddala żony. (św. Paweł, 1 Kor 7, 10) 

 
 We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieska-

lane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. (św. Paweł, Hbr 
13, 4) 

 
 Żony niech będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową 

żony, jak Chrystus – Głową Kościoła. (św. Paweł, Ef 5, 22) 
 
 Żona związana jest tak długo, jak długo żyje mąż. Jeżeli mąż umrze, 

może poślubić kogo chce, byleby w Panu. (św. Paweł, 1 Kor 7, 39) 
 
 Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż 

nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno dru-
giego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modli-
twie; potem znów wróćcie do siebie, aby – wskutek niewstrzemięźli-
wości waszej – nie kusił was szatan. (św. Paweł, 1 Kor 7, 4-5) 

 
 Ozdobą (żon) niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i 

złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca czło-
wieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak 
cenny wobec Boga. (św. Piotr Apostoł, 1 P 3, 3-4) 
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 Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słab-

szym ciałem kobiecym! Darzcie żony czcią jako te, które są razem z 
wami dziedzicami łaski [to jest] życia, aby nie stawiać przeszkód wa-
szym modlitwom. (św. Piotr Apostoł, 1 P 3, 7) 

 
 Odwagi! Odwagi! Dzieci – to nie gwoździe! (bł. Ojciec Pio) 

 
 Jeśli obcych, to tym bardziej swojej żony winieneś znosić postępowa-

nie 
 
 Nie każde małżeństwo od Boga pochodzi. (św. Ambroży) 

 
 Płodzenie dzieci jest chlubą związku małżeńskiego, a nie karą za grze-

chy. 
 
 Związek mężczyzny z kobietą jest, gdy chodzi o ród śmiertelnych, jak 

gdyby rozsadnikiem państwa. (św. Augustyn) 
 
 Nie ma przed Bogiem różnicy między mężczyzną i niewiastą. 

 
 Według wiary katolickiej, czego nie wolno kobiecie, to i mężczyźnie nie 

jest dozwolone! Przecież za jednakową cenę, mianowicie Najdroższej 
Krwi Chrystusa, zarówno mężczyzna jak i niewiasta zostali odkupieni 
(...) i te same przykazania nadane zostały obojgu płci. (św. Cezary z 
Arles) 

 
 Związanych małżeństwem trzeba napominać aby tak cieszyli się dob-

rami obecnymi, by jednak ze skrzętną uwagą lękali się nieszczęść wie-
kuistych; aby tak opłakiwali nieszczęścia doczesne, by jednak z nieska-
zitelną pociechą zakładali nadzieję w dobrach wiecznych. 

 
 Życie małżeńskie jest dziwne z powodu cnót, ale zabezpieczone przed 

karami. (św. Grzegorz Wielki) 
 
 Czcij przede wszystkim Boga, a potem swego małżonka, oczko twojego 

żywota, twych postanowień sędziego. Jego jedynie kochaj, nim jednym 
raduj swą duszę...  

 
 Gdy on się smuci, ty trochę z nim smuć się (...) bo dla męża w humorze 

złym żona przystanią wygodną. 
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 Jeden jest Stwórca mężczyzny i kobiety; z jednej gliny oboje; dla obojga 

jeden Obraz, jedno prawo, jedna śmierć, jedno zmartwychwstanie. 
 
 Małżeństwo jest rzeczą dobrą. (św. Grzegorz z Nazjanzu) 

 
 Nie bądź cudzym strumyczkiem, i nie staraj się spodobać więcej innym 

kobietom niż swojej żonie. (św. Grzegorz z Nazjanzu) 
 
 Bierzmy towarzyszkę życia, a nie wspólniczkę w szynku.  

 
 Państwu młodym wkłada się na głowę wieńce, symbol zwycięstwa, że 

niezwyciężeni idą do łożnicy i nie ulegli rozkoszy. (św. Jan Chryzo-
stom) 

 
 Małżeństwo to święty sakrament. Gdy nadejdzie czas, aby go otrzymać, 

niech twój przewodnik duchowy wskaże ci odpowiednią książkę. W 
ten sposób przygotujesz się do godnego wypełnienia obowiązków ro-
dzinnych. 

 
 Niektórzy rodzą dzieci na świat dla własnego interesu, dla własnych 

potrzeb, dla swego egoizmu... I nie pamiętają, że dzieci są cudownym 
darem Bożym, z czego będą musieli zdać bardzo dokładną sprawę. 

 Rodzić dzieci, jedynie po to, by przedłużyć swój gatunek, umieją rów-
nież – nie gniewaj się – zwierzęta. 

 
 Śmiejesz się, że ci mówię o „powołaniu do małżeństwa”? A właśnie tak, 

masz to powołanie. Poleć się świętemu Rafałowi, aby cię – jak Tobiasza 
– doprowadził w czystości aż do kresu drogi. (bł. Josemaria Escriva) 

 

 


