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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

MĘSTWO I ODWAGA 
 
 
 Jestem taki: kiedy widzę obrazę Boga, gdybym miał nawet przeciw so-

bie całe wojsko, ja, aby temu zapobiec, nie cofam się i nie ustępuję. 
 
 Odwaga niegodziwców składa się wyłącznie ze strachu innych. Bądźcie 

odważni, a zobaczycie jak opadną im skrzydła. (św. Jan Bosko) 
 
 Chrystus pokazał nam, że mężną śmiercią przynosi się szatanowi za-

wstydzenie. 
 
 Nie tylko jest męczeństwem, gdy krew się przelewa, ale również mę-

czeństwo polega na prawdziwym powstrzymywaniu się od grzechów i 
na spełnianiu oraz zachowywaniu przykazań Bożych. (św. Jan Chry-
zostom) 

 
 Cnota bowiem i męstwo duszy wzrasta i umacnia się w trudach zno-

szonych cierpliwie.  
 
 Droga jest prosta i łatwa dla ludzi dobrej woli, jednak niedaleko i z 

wielkim trudem zajdzie ten, kto nie ma dobrych nóg, albo kto w drodze 
nie ma odważnej i stałej duszy. 

 
 Pamiętaj zawsze, że wszystko co ci się przydarza dobrego czy złego po-

chodzi od Boga, abyś z jednej strony nie wbijał się w pychę i z drugiej 
nie tracił odwagi. (św. Jan od Krzyża) 

 
 Bóg i odwaga. Odwaga nie jest brakiem ostrożności. Odwaga nie jest 

ślepym zuchwalstwem. 
 



 - 2 - 

 
 Spokój! Odwaga! Tymi cnotami rozgrom piątą kolumnę oziębłych, 

przestraszonych i zdrajców. 
 
 Miejmy odwagę żyć jawnie i stale zgodnie z naszą świętą wiarą. (bł. 

Josemaria Escriva)  
 
 Odwaga nie jest nieroztropnością ani bezmyślną zuchwałością, ani 

zwyczajną bezczelnością. 
 

 Odwaga jest męstwem, cnotą kardynalną, niezbędną dla życia duszy. 
 
 Pan potrzebuje dusz śmiałych i odważnych, które by nie szły na kom-

promis z miernotą, lecz pewnym krokiem przenikały do wszystkich 
środowisk. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Dzielność podnieca dzielność, a odwaga ćwiczy odwagę. 

 
 Inni niech żebrzą o swoją sławę, gdzie im się podoba. Ja moją w bli-

znach ciała wyrzeźbiłem. 
 
 Życie ludzi dzielnych zawsze jest czynne. (bł. Wincenty Kadłubek) 

 
 Odważny obrońca Kościoła – choć z początku może będą z niego się 

śmiać – wkrótce zyska sobie szacunek, zaufanie nawet swoich nieprzy-
jaciół, bo w takim nadprzyrodzonym męstwie tkwi coś, co budzi szacu-
nek, co przejmuje świętą czcią. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Nabierzmy odwagi, aby cierpieć przeciwności, bóle z szacunku dla 

Chrystusa cierpliwego, i tak, z mocniej ugruntowaną nadzieją, z więk-
szą siłą uczuć z powodu bliskości tego, co ma nastąpić, celebrujemy 
chwałę Chrystusa zmartwychwstałego. (św. Leopold Mandić) 

 
 Bądźmy przemyślni, prości, ale roztropni; czyńmy, co jest w naszej 

mocy, bądźmy jednak odważni i mężni, zmierzając do własnego celu, 
ufając mocno, że prowadzi nas ręka Opatrzności. (bł. Jerzy Matule-
wicz) 

 
 Dobre serce jest zawsze mężne. Cierpi, ale ukrywa swe łzy i pocieszając 

się, poświęca siebie dla Boga i bliźniego. (bł. Ojciec Pio) 
 
 Ci, których świat nie był wart, zostali zamęczeni. (św. Paweł z Tarsu) 



 - 3 - 

 
 Ciągle na nowo czerpię odwagę z tabernakulum, gdy mi ją odbiera 

uczoność innych. (św. Edyta Stein) 
 
 Bóg daje mi odwagę proporcjonalnie do moich cierpień. Czuję, że teraz 

nie mogłabym znieść więcej; ale się nie boję, bo jeżeli cierpienia wzro-
sną, On pomnoży w tym samym czasie moją odwagę. (św. Teresa z Li-
sieux) 

 
 Więcej odwagi mieści się w znoszeniu przeciwności niż w ich przezwy-

ciężaniu. (św. Tomasz z Akwinu) 
 
 Chwała męstwa zależy nie tylko od sił fizycznych i muskularnych ra-

mion, lecz także, i to w stopniu wyższym, od dzielności moralnej. 
 
 Człowieka mężnego obowiązuje zasada, że nie należy wyrządzać 

krzywd, lecz bronić przed nimi. 
 
 I naprawdę słusznie to nazywamy męstwem, gdy ktoś sam siebie zwy-

cięża, powściągając gniew. 
 
 Męstwo jest jakby wznioślejsze od innych cnót, lecz nigdy nie wystę-

puje bez ich towarzystwa, gdyż nie można zaufać sobie samemu; w 
przeciwnym wypadku męstwo bez sprawiedliwości jest źródłem bez-
prawia. 

 
 Mężny jest ten, kto w żadnym utrapieniu nie traci otuchy. 

 
 Dzielny mąż polega raczej na sile swych ramion niż na cudzej osłonie. 

(św. Ambroży) 
 
 Nie jest pychą, lecz męstwem to, gdy daje się 

odczuć wagę własnego autorytetu, przecina-
jąc wszystko, co przeciąć należy, jeśli tego wy-
maga spełnienie świętej woli Boga. 

 
 Wzrastaj w męstwie w obliczu przeszkód – 

Łaski Pańskiej ci nie zabraknie. (bł. Josema-
ria Escriva)  

 
 


