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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

MIŁOŚĆ BOGA  
 
 
 Istnieją cztery czyny dobrze uporządkowane: kochać Boga, szukać Go 

ze świętą łapczywością, cieszyć się, kiedy się Go znajdzie, ponieważ się 
znalazło swoje dobro, a wreszcie chwalić Go. (św. Albert Wielki) 

 
 Błogosławiony ten, kto może powiedzieć: „Jezu mój, z miłości do Ciebie 

zostawiłem wszystko, Ty jesteś moją jedyną Miłością, Ty mi wystar-
czasz”. (św. Alfons Maria Liguori) 

 
 ... kiedy wpatrywałam się w Ukrzyżowanego oczyma ciała, dusza moja 

rozpaliła się w jednej chwili miłością, a wszystkie członki ciała odczuły 
największą radość. (bł. Aniela z Foligno) 

 
 Dwie miłości zbudowały dwa miasta: miłość do siebie samych aż do 

pogardy Boga – miasto ziemskie; miłość Boga aż do pogardy samych 
siebie – miasto niebieskie. 

 
 Umieć kochać samego siebie, to znaczy kochać Boga. (św. Augustyn) 

 
 Zbyt późno Cię pokochałem, zbyt późno Cię poznałem. Piękno dawne i 

zawsze nowe! Zbyt późno Cię pokochałem! Byłeś we mnie, a ja szuka-
łem Cię poza sobą; z daleka od Ciebie trzymały mnie rzeczy ziemskie, 
które bez Ciebie nie mogą istnieć. (św. Augustyn) 

 
 Aby kochać Boga, potrzeba trzech serc zjednoczonych w jedno: serca, 

które będzie jedynie miłością i czułością wobec Boga, serca miłości i 
zapału wobec bliźniego oraz serca surowego wobec siebie samego. 
(św. Benedykt Labre) 
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 Miarą naszej miłości względem Boga jest – kochać Go bez miary. 
 
 Jeżeli idzie o powód, dla którego mamy kochać Boga, najważniejszym 

jest ten, że On nas pierwej ukochał. 
 
 Nieskończona miłość Boga do nas stała się widzialna w Jezusie Chry-

stusie. Poprzez rany ciała objawia się tajemnicza miłość jego serca, 
ujawnia się wielka tajemnica miłości, ukazuje się miłosierdzie naszego 
Boga. 

 
 Przyczyną kochania Boga jest Bóg sam. (św. Bernard) 

 
 Trzeba przez miłość kontemplować Boga ukrzyżowanego, a ta kon-

templacja, jeśli jest prawdziwa, kończy się niezawodnie na miłości 
cierpienia... (bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej) 

 
 Miłość Boża czyni duszę swobodniejszą. – Jest jak królowa, nie zna nie-

wolniczego przymusu, do wszystkiego zabiera się z wielką swobodą 
duszy, gdyż miłość która mieszka w niej, jest pobudką do czynu. 

 
 mędrcy świata i umysły wielkie – poznajcie, że prawdziwa wielkość 

jest w miłowaniu Boga. (św. Faustyna Kowalska) 
 
 Nie bójcie się Boga, który nie chce wam uczynić nic złego, lecz kochajcie 

Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra. 
 
 Wielką satysfakcją jest miłość, w której nie ma niebezpieczeństwa 

przesady. Ogromną satysfakcją jest miłość, kiedy kochamy Boga, po-
nieważ w nim nie ma tego niebezpieczeństwa. (św. Franciszek Sa-
lezy) 

 
 W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam 

nas umiłował i posłał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za grzechy 
nasze. (św. Jan, 1 J 4, 10) 

 
 Nie wszyscy mogą pościć, podejmować długie podróże dla chwały Bo-

żej, nie wszyscy mogą dawać bogatą jałmużnę; ale wszyscy mogą ko-
chać Boga: wystarczy tego chcieć. (św. Jan Bosko) 

 
 Bóg kocha nas bardziej niż najlepszy ojciec, niż najbardziej kochająca 

matka. Wystarczy, abyśmy z sercem dziecka się poddali i zawierzyli 
Jego woli. 
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 Być kochanym przez Boga, być z Nim zjednoczonym... Żyć w obecności 

Boga, żyć dla Boga: dobre życie... dobra śmierć... Wszystko na oczach 
Boga, wszystko z Bogiem, wszystko dla Jego przyjemności... jakie to 
piękne! 

 
 Często myślę, że nawet gdyby nie było innego życia, dostatecznym za-

szczytem byłoby kochać Boga w tym życiu. 
 
 Człowiek stworzony do miłości nie może bez niej żyć: albo kocha Boga, 

albo kocha samego siebie i świat... 
 
 Dobry Bóg posłał nas na ziemię, aby zobaczyć, jak będziemy się zacho-

wywać i czy będziemy Go kochać, ale nikt tu nie zostanie. 
 
 Dopóki Boga nie pokochacie, nigdy nie będziecie zadowoleni: wszystko 

wam będzie przeszkadzać, wszystko będzie was nudzić. 
 
 Gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo kocha nas nasz Pan, umarlibyśmy z ra-

dości! Nie wierzę, że są serca tak twarde, że nie kochają, kiedy widzą 
się tak kochane... 

 
 Kiedy nie mamy miłości Boga, czujemy się naprawdę ubodzy: jesteśmy 

jak drzewa bez kwiatów i owoców; w duszy zjednoczonej z Bogiem 
zawsze panuje wiosna. (św. Jan Maria Vianney) 

 
 To, co sprawia, że nie kochamy Boga, to fakt, że nie dotarliśmy tam, 

gdzie wszystko co kosztuje, daje nam przyjemność. (św. Jan Maria 
Vianney) 

 
 Kto chce kochać Boga na równi z jakimś stworzeniem, bez wątpienia 

mało ceni Boga, ponieważ kładzie na jednej szali z Bogiem to, co nie-
skończenie różni się od Boga. 

 
 W ostatniej godzinie zapytają cię o miłość. Naucz się więc kochać tak, 

jak Bóg chce być kochany i zostaw swoje własne sposoby. (św. Jan od 
Krzyża) 

 
 Jedyna prawdziwa miłość to miłość Boga! 

 
 Żyj Miłością, a zwyciężysz zawsze – nawet gdybyś był zwyciężony w 

bitwach twej walki wewnętrznej. 
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 Kochaj Boga za tych, którzy Go nie kochają: duch przebłagania i za-

dośćuczynienia winien przenikać całego ciebie. (bł. Josemaria 
Escriva) 

 
 Boże, jeżeli mam żyć, to spraw, żebym już tylko dla Ciebie żył w uczyn-

kach podjętych dla miłości Twej. 
 
 Miłość Boża wymaga, abyśmy się w każdej okazji zaparli siebie, a po 

upadku zaraz się upokarzali i żałowali, a następnie dalej spokojnie pra-
cowali nad sobą. (św. Rafał Kalinowski) 

 
 Drugi człowiek istnieje po to, by okazywać mu miłość, którą żywisz do 

Boga. 
 
 Miłość, moja miłość, was stworzyła i moja miłość was zachowuje. 

 
 Miłość synowska jest miłością doskonałą, ponieważ na nią spływa 

dziedzictwo, dziedzictwo moje, Ojca przedwiecznego. 
 
 Miłowałem was, zanim byłem miłowany, i stąd wszelka miłość, jaką 

macie do Mnie, jest długiem, który Mi uiszczacie, a nie łaską dla Mnie. 
 
 Ojciec z miłości dał nam pokarm Syna swego, Syn z miłości dał nam 

życie, a Sobie zgotował śmierć. 
 
 W miłości Boga nie kładźmy ani formy, ani miary, ani reguły, lecz ko-

chajmy Go bezgranicznie. (św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 Kochaj Boga dla Boga samego i dla Niego (coraz spokojniej i miłośnie) 

w pokoju i miłości cierp i pracuj. 
 
 Nieomylnym kryterium miłości Bożej jest wykonywanie woli Bożej i 

zdanie się na Jego Przenajświętszą wolę. 
 
 Kochaj całą swoją istotą, wolą i uczuciem, ale gdybyś czuł się oschłym 

i nie mógł wzbudzić uczuć miłości, nie martw się tym, bo to nie należy 
do istoty miłości. Jeśli twa wola pragnie tylko Maryi wolę spełnić, to 
bądź spokojny, że naprawdę Ją miłujesz, Jezusa i Ojca. (św. Maksymi-
lian Maria Kolbe) 
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 Kochać, cierpieć i modlić się – czy to nie treść każdego życia z Bogiem i 
dla Boga. 

 
 Niech w sercach naszych zapali się ogień świętej, Bożej miłości, a po-

trafimy innych rozgrzać swym ciepłem. 
 
 Miłość Boża – oto źródło prawdziwego szczęścia. (bł. Urszula Le-

dóchowska) 
 
 Miłość – oto droga, którą Chrystus do nas zstąpił, oto też droga, po któ-

rej my do Niego wstępować możemy. (św. Leon Wielki) 
 
 Nasze działania mają wartość o tyle, o ile są czynione z miłości do Pana 

Boga. (św. Leopold Mandić) 
 
 ... Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich do-

bra. (św. Paweł, Rz 8, 28) 
 
 Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszał, czego serce ludzkie nigdy 

nie przeczuwało, to zgotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. (św. Pa-
weł, 1 Kor 2, 9) 

 
 Jeden akt miłości do Boga, spełniony w czasie oschłości, ma większą 

wartość niż sto innych, uczynionych w czasie doznawanej słodyczy i 
pociechy duchowej. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Miłość do Boga trzeba zdobywać, jak wszystko, co jest związane z nie-

bem. (bł. Rupert Mayer) 
 
 W zapomnieniu samego siebie trzeba się całkowicie i bez reszty oddać 

Bogu, aby stworzyć w sobie miejsce dla Jego życia. A życiem Bożym jest 
miłość płynąca potężnym strumieniem, miłość bezkompromisowa i 
dobrowolnie siebie dająca. Miłość, która chorych uzdrawia, a umarłych 
wskrzesza, która strzeże i prowadzi, karmi, uczy i wychowuje. Miłość, 
która smuci się ze smutnymi, raduje z radującymi, która każdemu daje 
potrzebne łaski do wypełnienia w sobie ojcowskich zamierzeń Boga. 
Słowem – miłość Serca Bożego. 

 
 Życie Boże jest miłością: miłością, która pochyla się litościwie nad po-

trzebującą istotą. (św. Edyta Stein) 
 
 Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, lecz jedynie naszej miłości. 
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 Gdybyśmy w sposób doskonały prawdziwie kochali Boga, mielibyśmy 

wszelkie dobra. 
 
 Jest tylko jedna rzecz do zrobienia w ciągu tego życia: kochać, kochać 

Jezusa z całych sił naszego serca i zbawiać dla Niego dusze, aby był ko-
chany. 

 
 Och, jak Pan Bóg jest mało kochany na ziemi!... nawet przez księży i 

zakonników... 
 
 Twoja miłość tak opanowała moje serce, że nawet jeżeli nie istniałby 

Raj, i tak bym Cię kochała; nawet jeżeli nie istniałoby Piekło, tak samo 
bym Cię kochała. (św. Teresa z Lisieux) 

 
 Każda myśl twoja niech będzie ożywiona miłością, każde słowo prze-

pojone miłością do Miłości Nieskończonej, każda czynność wykonana 
z miłości do Miłości Nieskończonej. 

 
 Powinniśmy Boga wdychać i wdychać, zawsze w pokoju i ze wzrokiem 

utkwionym w Bogu, który jest obecny wszędzie. (św. Wincenty Pal-
lotti) 

 
 Działać przeciw miłości, znaczy działać przeciw Bogu. 

 
 Miłuje każdy bliźniego swego, jak siebie samego, jeśli miłuje Boga; jeśli 

zaś nie miłuje Boga, nie miłuje siebie. 
 
 Nie miłowalibyśmy się prawdziwą miłością, gdybyśmy nie kochali 

Boga. (św. Augustyn) 
 
 Jak wielka jest miłość Boża, która w Piśmie Świętym pamięta nawet o 

ladacznicach. (św. Cyryl Jerozolimski) 
 
 Prawem Chrystusa jest miłość, ponieważ z niej i dobra nam hojnie dał 

i złości nasze spokojnie znosił. (św. Grzegorz Wielki) 
 
 Bóg kocha nas nieskończenie więcej, aniżeli ty sam kochasz samego 

siebie... Pozwól Mu więc, aby od ciebie wymagał! 
 
 Czy nie cieszy cię ta niezbita pewność, że Bóg interesuje się nawet naj-

drobniejszymi sprawami swoich stworzeń? 
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 Pan nie ograniczył się do powiedzenia nam, że nas kocha, lecz udowod-

nił to nam swymi czynami, całym swoim życiem. A ty? 
 
 Pragnienie: obyśmy chcieli korzystać z dni danych nam przez Boga 

tylko po to, by Mu się podobać! 
 
 Zdumiewaj się wielkodusznością Boga: stał się Człowiekiem, by nas 

odkupić, abyśmy mogli, ty i ja – choć przyznaj, że nie jesteśmy tego 
warci – zwracać się do Niego z pełnym zaufaniem. (bł. Josemaria 
Escriva) 

 
 Na miłości Boga i bliźniego polega cała świętość i doskonałość nasza. 

(bł. Alfons Maria Mazurek) 
 
 Miłość Chrystusowa nie zna granic, nie kończy się nigdy, nie cofa się na 

widok brzydoty czy brudu. (św. Edyta Stein) 
 
 Najbardziej wewnętrzną zasadą formy duszy kobiecej jest miłość, tak 

jak miłość tryskająca z Serca Bożego. Swój zasadniczy kształt dusza ko-
bieca osiąga w najściślejszym zjednoczeniu z Sercem Bożym w życiu 
eucharystycznym i liturgicznym. (św. Edyta Stein) 

 
 Dusza rozmiłowana w Oblubieńcu może doznawać z Nim wszelkich 

pociech: omdlewania i konania z miłości, słodkich strapień, rozkoszy i 
słodyczy, skoro tylko dla Jego miłości porzuci pociechy tego świata i 
całą siebie odda w Jego ręce. (św. Teresa z Avili) 

 
 Jezus pragnie naszej miłości, żebrze o nią. Zdaje się niejako na naszą 

łaskę. On nie chce nic wziąć, o ile Mu tego 
nie oddamy sami, a najmniejsza rzecz 
cenna jest w Jego Boskich oczach. (św. Te-
resa z Lisieux) 

 
 Daj mi, dobry Boże, prawdziwą wiarę, 

mocną nadzieję i żarliwą miłość; taką mi-
łość do Ciebie, dobry Boże, która przewyż-
szałaby nieporównywanie miłość siebie sa-
mego, abym nie kochał niczego co mogłoby 
Ci się nie podobać, lecz wszystko co ko-
cham, abym kochał w Tobie. (św. Tomasz 
More) 


