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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

MATKA BOŻA 
 
 Próżne jest pokładanie nadziei w zbawienie i uświęcenie duszy bez 

Maryi! (św. Alfons M. Liguori) 
 
 Jeżeli ten, kto się modli, nie zasługuje na to, żeby być wysłuchanym, 

zasługi Maryi, której się poleca, sprawiają, że zostanie wysłuchany. 
(św. Anzelm) 

 
 Dziewica Maryja, która, aby nas wyzwolić od wiecznej śmierci, zasłu-

żyła na wydanie na świat Ceny Odkupienia, jest najpotężniejszą ze 
wszystkich w rekomendowaniu nas Bogu, aby dać nam życie wieczne. 

 
 Maryja jest żyjącym Bastionem, którego nieprzyjaciele Boga nigdy nie 

zdobyli i którego nie mogą ruszyć strzały. (św. Augustyn) 
 
 Maryja jest jak Kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego wy-

jątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni: Bóg dla nich otworzył to 
Schronisko. (św. Bazyli) 

 
 Matka Boska była tak piękna, że kiedy się Ją raz zobaczyło, nie można 

się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby iść Ją znowu zo-
baczyć. (św. Bernadetta Soubirous) 

 
 Aniołowie w niebie mają Królową, ale my mamy Matkę i tą Matką jest 

Maryja. 
 
 Maryja, baczna na nieszczęśliwych, pociesza nas w trwodze, ożywia w 

nas wiarę, utwierdza w nas nadzieję, rozprasza nieufność, krzepi bo-
jaźliwych odwagą. (św. Bernard) 

 



 - 2 - 

 
 Bóg chciał, abyśmy mieli wszystko za pośrednictwem Maryi. 

 
 Kiedy zmieszany myślą o ciężarze swoich win, niespokojny z powodu 

opłakanego stanu swojego sumienia, przerażony surowością sądu, da-
jesz się zawładnąć smutkowi i wpadasz w przepaść desperacji – po-
myśl o Maryi. 

 
 W niebezpieczeństwach, w smutkach i w wątpliwościach myśl o Maryi, 

wzywaj Ją. Idąc za nią nie zmylisz drogi; wzywając Ją, nie zgubisz się; 
myśląc o Niej, nie zgrzeszysz; trzymając się blisko Niej, nie upadniesz. 
(św. Bernard) 

 
 Kto kocha – podziwia Ją, kto zbyt docieka – zawstydzi się, iż nie poznaje 

Matki, która zrodziła jako Panna. 
 
 Za wielka jest, by dała się wyrazić słowem. (św. Efrem) 

 
 Maryja, ma Mistrzyni, która mnie poucza zawsze jak żyć dla Boga. Roz-

promienia się duch mój w Twojej cichości i pokorze, o Maryjo. (św. 
Faustyna Kowalska) 

 
 Znajdowałem lud zbuntowany przeciwko Ewangelii za każdym razem, 

kiedy obok krzyża Zbawiciela nie pokazywałem postaci Jego Matki. 
(św. Franciszek Ksawery) 

 
 Jeśli okażemy współczucie dla boleści Maryi, Ona też niechybnie będzie 

z nami dzielić nasze smutki. Jakże słodko i bezpiecznie jest powierzyć 
się Jej opiece! A jeśli Maryja z nami, któż przeciwko nam...? 

 
 Miłościwa Matka Bolesna, która nie potrafi bez współczucia patrzeć na 

naszą nędzę, zachowa nas w pokoju pod osłoną Swego płaszcza. Mie-
czem, który przebił Jej najczystsze, najgłębiej miłujące Serce, walczy 
Ona teraz w naszej obronie. 

 
 Matko Bolesna, przez miłość i trwogę, z jakimi stałaś u stóp Jezuso-

wego Krzyża, racz stanąć przy mnie, gdy nadejdzie godzina konania. 
(św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej) 

 
 Maryja jest Ogrodem, w którym Pan zebrał wszystkie gatunki roślin 

pachnących, wizerunki swoich cnót. (św. Girolamo) 
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 To, co Ewa związała swoim niedowiarstwem, Maryja rozwiązała swoją 
wiarą. (św. Ireneusz) 

 
 Nie będę spokojny, dopóki nie będę miał prawdziwego synowskiego 

uczucia względem Maryi Dziewicy. (św. Jan Berchmans) 
 
 Dopiero w niebie będziemy mogli poznać zdumieni to, co Maryja Prze-

najświętsza zrobiła dla nas i te wszystkie razy, kiedy uratowała nas od 
piekła. 

 
 Madonna pragnie, abyśmy Ją czcili pod imieniem Wspomożycielki: 

nadchodzą tak smutne czasy, że naprawdę potrzebujemy tego, aby 
Przenajświętsza Dziewica pomagała nam zachować i bronić chrześci-
jańskiej wiary. 

 
 Maryja kocha młodzież, więc kocha i błogosławi tych, którzy o nią 

dbają. 
 
 Miej wielką, szczerą i nieustającą pobożność wobec Przenajświętszej 

Maryi. Gdybyś wiedział, ile warte jest to oddanie, nie zamieniłbyś go na 
żadne złoto świata!  

 
 Pobożność do Przenajświętszej Maryi Dziewicy jest wsparciem każ-

dego wierzącego chrześcijanina, a zwłaszcza młodzieży. 
 
 Wielkie wsparcie i potężną broń przeciwko knowaniom szatana macie, 

moi młodzi, w oddaniu się Przenajświętszej Maryi. 
 
 Wszystkie dobra Pana przechodzą do nas przez ręce Maryi. Jest prawie 

niemożliwe udać się do Jezusa, jeżeli nie przychodzi się przez Maryję. 
(św. Jan Bosko) 

 
 Maryja, otrzymawszy wieść błogą, wydała na świat Słowo, które stało 

się ciałem, a nam przydało zdrowia wiecznego. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Choćby zebrał serca wszystkich matek świata w jedno duże serce – by-

łoby tylko kawałeczkiem lodu wobec Jej macierzyńskiej miłości. (św. 
Jan Maria Vianney) 

 
 Bóg w Maryi wypełnia misję miłosierdzia i zbawienia, która koncen-

truje się w najwyższym przywileju Boskiego macierzyństwa. (bł. Jan 
XXIII) 



 - 4 - 

 
 Panna Boleściwa. Gdy na nią spoglądasz, zajrzyj do Jej Serca: jest Matką 

dwóch synów, stojących naprzeciw siebie – Chrystusa i ciebie. (bł. Jo-
semaria Escriva)  

 
 Do Chrystusa zawsze łatwiej się zbliżyć i „wrócić” dzięki Maryi. (bł. Jo-

semaria Escriva) 
 
 Maryja została zraniona strzałą miłości naszego zbawienia. 

 
 Maryja, jak drzewo miłosierdzia przyjęła w siebie duszę ofiarną Syna... 

(św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 Nie na próżno nam Kościół wystawia Matkę Najświętszą jako Królowę 

męczenników; widzieć cierpienia osób bliskich i nie móc zaradzić – 
wielkim jest utrapieniem. (św. Rafał Józef Kalinowski) 

 
 Dla niepokalanej życie oddać – to szczyt miłości!... 

 
 Matka Boża jest Matką najmiłościwszą, bo nie masz Matki tak kochają-

cej, tak miłującej, tak Boskiej jak Niepokalana, cała Boska.  
 
 Miłuj Ją ofiarnie jak Matkę; Ona cię miłuje aż do ofiary za Syna Bożego; 

przy Zwiastowaniu przyjęła cię dobrowolnie za dziecko. 
 
 Niepokalana musi się stać Królową wszystkich dusz i każdej z osobna. 

 
 Pewnie, że przed Synem Bożym, o którym zapominaliśmy, byliśmy Mu 

nieposłuszni, trzeba mieć strach i świętą bojaźń, ale jest jeszcze Ma-
ryja: Matka tak dobra i pokorna, że idzie doń orędować za potrzebują-
cymi Jej wstawiennictwa i opieki. 

 
 Potężna jest modlitwa, a już bez granic potężna, jeżeli się do Niepoka-

lanej zwraca, która jako niepokalana jest wszechwładną Królową na-
wet Serca Bożego. 

 
 Szczytem miłości stworzenia wracającej do Boga – to Niepokalana. 

Istota bez zmazy grzechu, cała piękna, cała Boża. Ani na moment wola 
Jej nie odchyliła się od woli Boga. Dobrowolnie zawsze była Bożą. I w 
Niej staje się cud zjednoczenia Boga ze stworzeniem. 
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 Niepokalana wielu uczyniła świętymi (wszystkich, co do Niej się ucie-

kali). Brak nabożeństwa do Niej jest złym znakiem. 
 
 Zjednoczenie Jej miłości z Bogiem dochodzi aż do tego stopnia, że staje 

się Bożą Matką. Ojciec powierza Jej swego Syna. Syn zstępuje do Jej 
łona, a Duch Święty utwarza z Jej ciała przenajświętsze ciało Jezusowe. 
(św. Maksymilian Maria Kolbe) 

 
 Nie ma nic bardziej zabezpieczającego naszą drogę do Boga, jak mieć 

Maryję za Matkę. (bł. Honorat Koźmiński) 
 
 Bądźcie pewni, że Maryja raczej cudem przyjdzie wam z pomocą, niż 

was opuści. 
 
 Kochajmy Maryję i pracujmy nad rozbudzeniem nabożeństwa do Matki 

Najświętszej w sercach naszych dzieci. 
 
 Najbezpieczniejsza, najpewniejsza droga do szczęścia, do świętości, do 

nieba, do Jezusa – to droga przez Maryję. 
 
 Największym dowodem miłości naszej do Maryi jest naśladowanie Jej 

cnót. Chciejcie więc, jak Ona, ta święta, nieskalana, być wiernymi słu-
żebnicami Pańskimi, gotowymi do spełnienia Jego woli, czy ona będzie 
jasna i miła, czy też przyniesie krzyż i cierpienia. 

 
 Przy Sercu Maryi smutki tej ziemi tracą gorycz, ciernie. Wyrośnie z nich 

kwiat świętej, Bożej miłości. 
 
 Trzymając się ręki Maryi zbłądzić nie mogę. 

 
 Uciekaj się do Maryi, która jest Przyczyną naszej radości, a w promie-

niach tej jasnej Gwiazdy Morza odżyje twe serce złamane, zgorzkniałe, 
wątpiące, zniechęcone. 

 
 Wpatruj się w Maryję, Uzdrowienie Chorych, a nauczysz się, jak być na 

wzór Maryi jeśli nie uzdrowieniem, to promykiem radości dla chorych. 
(bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Błogosławiona miłość Maryi wyraża swe szczęście, błagając o nasze 

zbawienie. (św. Leopold Mandić) 
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 Maryi została dana cała pierwotna sprawiedliwość i świętość, aby ro-

dzaj ludzki w Jej pełni świętości i przez Nią, jak przez Syna – oczywiście 
w zupełnie innym wymiarze – otrzymał swoje zbawienie, to jest łaskę 
Bożą w tym życiu i chwałę wieczną w przyszłym. 

 
 Módlcie się każdego dnia do Najświętszej Panny, która wyprasza każde 

dobro. 
 
 Najświętsza Panna jest Sprawczynią naszego pokoju w porządku mo-

ralnym, ponieważ także Ona, na swój sposób, była Ofiarą odkupieńczą 
za nas.  

 
 Najświętsza Panna jest obdarzona tak wielką troską o rodzaj ludzki, że 

stała się ofiarą swego Syna z powodu miłości do nas. 
 
 Od dzieciństwa poświęciłem się Maryi i znalazłem w Niej największą 

podporę mojego powołania. 
 
 W niebie, obok Syna jest Matka, która ciągle wstawia się za rodzajem 

ludzkim. (św. Leopold Mandić) 
 
 Bóg Duch Święty pragnie w Niej i poprzez Nią kształtować sobie wy-

branych. 
 
 Gdzie Maryja jest, tam nie ma złego ducha. Częsta myśl o Maryi i wzy-

wanie Jej pełne miłości jest niezawodnym znakiem, że dusza nie 
umarła przez grzech. 

 
 Jak Jezus jest z natury swej i przez odkupienie Królem nieba i ziemi, tak 

Maryja jest przez łaskę Królową. 
 
 Tak jak w naturalnym pokoleniu jest ojciec i matka, tak w pokoleniu 

nadnaturalnym jest Ojciec, którym jest Bóg i Matka, którą jest Maryja. 
 
 Wybrani strzegą ścieżek Najświętszej Panny, swej dobrej Matki, to zna-

czy naśladują Ją. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort) 
 
 Przeczytajcie na moim czole, przeczytajcie w moim sercu, przeczytaj-

cie w mojej duszy: zobaczycie tam napisane tylko jedno: Łaska Maryi. 
(bł. Alojzy Orione) 
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 Ty jesteś, Maryjo, błogosławionym Tronem, na którym zasiadł nasz 

Pan i przez który wszystko odnowił: ludzi oraz rzeczy. 
 
 Wielką radość napełnić musi lud chrześcijański narodzenie Dziewicy 

Maryi, w której łono, jak w najświętszy przybytek, zstąpił sam Bóg. 
(św. Piotr Damiani) 

 
 Wychowanie młodego człowieka za pośrednictwem Maryi ma trwały 

wpływ na jego życie. Maryja będzie dla niego prawdziwym bodźcem 
do wychodzenia ze zła: imię Maryi w jego sercu będzie zawsze wywo-
ływać drżenie miłości. (św. Piotr Julian Eymard) 

 
 W bolesnych wydarzeniach czasu nie pozostaje inna pociecha jak po-

ciecha nieba, a pośród niej pocieszenie pośrednictwa tej, która zawsze 
była Pomocą Chrześcijan. (św. Pius X) 

 
 Ból Matki Bożej jest ogromny jak morze, jest Ona w nim zanurzona; ale 

jest to ból całkowicie opanowany; Matka Boża kładzie mocno rękę na 
sercu, aby nie pękło. (św. Edyta Stein) 

 
 Dam ci radę, którą niestrudzenie powtarzam duszom: kochaj do sza-

leństwa Matkę Bożą, która jest Matką naszą. 
 
 Jest rzeczą słuszną, że Ojciec, i Syn, i Duch Święty ukoronowali Naj-

świętszą Pannę jako Królową i Panią wszelkiego stworzenia. – Skorzy-
staj z Jej potęgi i z dziecięcym nieskrępowaniem przyłącz się do tego 
święta Nieba. – Ja zaś koronuję Matkę Bożą i Matkę moją pokonywa-
niem moich wad, gdyż nie mam drogich kamieni ani cnot. – Odważ się 
i ty! 

 
 Maryja, Matka twoja, doprowadzi cię do miłości Jezusowej(...) gdyż 

sam upadłbyś i zabrudził się błotem. 
 
 Staraj się dziękować Jezusowi w Eucharystii, wysławiając Matkę Naj-

świętszą, Pannę czystą, nieskalaną, która wydała na świat Jezusa. 
 
 Uważam, że każde Zdrowaś Maryjo, każde pozdrowienie Najświętszej 

Maryi Panny jest nowym uderzeniem rozkochanego serca. (bł. Jose-
maria Escriva) 
 


