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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

MIŁOŚĆ 
 
 Bogu można służyć tylko z miłością. 

 
 Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością. 

 
 Jedynie miłość trwa wiecznie. 

 
 Kochaj i czyń co chcesz. (św. Augustyn) 
 Miarą miłości jest miłość bez miary. 

 
 Miłość ma dwie nogi, wyrastają one z miłości Boga i z miłości do ludzi. 

Nie kuśtykaj, ale biegnij na nich obu aż do nieba. 
 
 Miłość – to moc; kto prawdziwie miłuje, znosić może wszystko dla tego, 

co miłuje. 
 
 Nie ma takiego człowieka, który by nie kochał, ale cała rzecz w tym, co 

kocha. (św. Augustyn) 
 
 Żadna odległość, żadna nieobecność nie może zmniejszyć przychylno-

ści i miłości. (św. Ambroży) 
 
 Miłość jest prawem wieczystym, tworzącym i regulującym układ 

wszechświata. 
 
 Miłość nie szuka racji, ani zysku poza sobą. Jej zysk polega na istnieniu. 

Kocham, aby kochać. 
 
 Nie ma nic niemożliwego dla tego, kto wierzy, nie ma nic trudnego dla 

tego, kto kocha. 
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 Wiedza bez miłości nadyma, miłość bez wiedzy błądzi, wiedza z miło-

ścią – buduje. (św. Bernard) 
 
 Miłość jest tajemnicą, która przekształca wszystko, czego dotknie, w 

rzeczy piękne i miłe Bogu. (św. Faustyna Kowalska) 
 
 Gdy ogień miłości płonie w sercu, wszelkie meble fruwają przez okno. 

(św. Franciszek Salezy) 
 
 Miłość czyni największy ciężar lekkim i wszelką gorycz w słodycz prze-

mienia. (św. Franciszek z Asyżu) 
 
 Język miłości jest jedynym językiem, który wszyscy rozumieją. (bł. Jó-

zef Freinademetz) 
 
 Miłość mająca granice, nie jest prawdziwą miłością. (św. Gabriel od 

Matki Bożej Bolesnej) 
 
 Miłość prawdziwa własnego zysku nie szuka; kto go szuka, ten nie ma 

prawdziwej miłości. 
 
 Prawdziwa miłość jak słońce wszystkich ogarnia i wszystkim chce być 

pożyteczną. (św. Ignacy Loyola) 
 
 W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk 

kojarzy się z karą. (św. Jan Apostoł, 1 J 4, 18) 
 
 Miłość, czystość i pokora to trzy królowe, które zawsze kroczą razem i 

nie mogą istnieć bez siebie. (św. Jan Bosko) 
 
 Dusza im więcej kocha, tym doskonalsza jest w tym co kocha. Tutaj 

więc dusza, będąca już doskonałą, jest cała miłością... i wszystkie jej 
uczynki są miłością. 

 
 Kochać należy jedynie dla cnót, jakie ktoś posiada. Miłość taka jest mi-

łością wedle woli Bożej, daje swobodę duchową, a jej przylgnięcie to 
przylgnięcie do Boga. Ze wzrostem tej miłości wzrasta również miłość 
Boga. 

 
 Tam, gdzie nie ma miłości, wprowadźcie miłość, a stanie się miłość. 
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 W godzinę śmierci będziemy sądzeni z wyświadczonej miłości. (św. 

Jan od Krzyża) 
 
 Kochać, zawsze kochać wszystkich w każdej okoliczności, nawet 

wtedy, kiedy głos czy pióro mają obowiązek skazywać. (bł. Jan XXIII) 
 
 Cokolwiek czyni się w imię Miłości, wszystko pięknieje i urasta. 

 
 Jeśli kocham, nie będzie dla mnie piekła. 

 
 Najmniejszy czyn, wykonany w imię Miłości – jakże wielką ma wartość. 

 
 Panie: spraw, abym miał miarę we wszystkim... oprócz Miłości. 

 
 Tajemnicą nadania znaczenia rzeczy prostej i najpokorniejszej jest mi-

łość. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Dla serca spragnionego nawet pośpiech jest zwłoką. 

 
 Nie może być niesmaczne to, co jest zaprawione solą miłości, co skro-

pione miodem serca. (bł. Wincenty Kadłubek) 
 
 Bez szaty godowej miłości doskonałej nie możemy wejść na salę bie-

siadną życia wiekuistego. 
 
 Lekarstwem na wszelkie ułomności nasze jest nie co innego, tylko 

ogień miłości. 
 
 Miłość jest tym słodkim i świętym ogniwem, które spaja duszę ze 

Stwórcą. 
 
 Miłość nie jest obłudna ani nieszczera... Jest pokorna, nie pyszna, a po-

kora ożywia miłość duszy. 
 
 Miłość nie stoi bezczynnie, lecz zawsze przedsiębierze wielkie rzeczy. 

 
 Sama tylko miłość wchodzi do nieba po królewsku, w orszaku zasług 

wszelkich innych cnót... 
 
 Zaciągnęliśmy u Boga dług, który trzeba uiścić, to znaczy oddać miłość 

za miłość. 
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 Z miłości i z miłością spływa i napływa miłość. (św. Katarzyna ze 

Sieny) 
 
 Miłość nie zna granic. (św. Maksymilian Maria Kolbe) 

 
 Aby uwierzyć w miłość, trzeba samemu miłować. 

 
 Miłość to wiatr, co żagle nadyma i do nieba wiedzie. (bł. Honorat Koź-

miński) 
 
 Gromadź sobie skarby miłości – zabierzesz je z sobą do nieba! 

 
 Kto miłuje, ciężaru nie czuje, a gdy go czuje, to go miłuje. 

 
 Miłość to najcudowniejszy dar Boży dany biednemu człowiekowi. 

Czym byłoby nasze życie bez miłości? Ona je rozjaśnia, nadaje mu war-
tość i czyni szczęśliwym. 

 
 Nie przestanę wam nigdy tego powtarzać: w miłości siła, w miłości bło-

gosławieństwo Boże, w miłości nadzieja na przyszłość. (bł. Urszula 
Ledóchowska) 

 
 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na 

spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. (św. Paweł, 1 
Kor 13, 3) 

 
 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka po-

klasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka 
swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z nie-
sprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą. 

 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. (św. Paweł, 1 Kor 13, 4-7) 
 

 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa 
jest miłość. (św. Paweł, 1 Kor 13, 13) 

 
 Miłość przekracza ból i wybacza winy. (św. Piotr Chryzolog) 

 
 Miłość, o ile jest piękna, kiedy otrzymujemy ją w darze, o tyle jest znie-

kształcona, kiedy jej szukamy i kiedy się jej domagamy. (bł. Ojciec Pio) 
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 Miłość i bojaźń muszą iść razem. Bojaźń bez miłości staje się podłością. 

Miłość bez bojaźni to zarozumialstwo. Kiedy miłość istnieje bez bo-
jaźni, jest nieostrożna i nie zna hamulców – nie patrzy, dokąd zmierza, 
a potem... potrzebne są inne środki. 

 
 Miłość jest miarą, według której Pan będzie sądził nas wszystkich. 

 
 Miłość jest królową cnót. Tak jak perły trzymają się razem na sznurze, 

tak samo cnoty trzymają się razem na sznurze miłości. I tak jak perły 
się rozsypują, kiedy się zerwie sznur, tak cnoty giną, kiedy zabraknie 
miłości. 

 
 Kto obraża Boga w miłości, obraża Boga w jego źrenicy oka. Miłość jest 

źrenicą oka Boga. Bez miłości nie można podobać się Bogu. 
 
 Trzeba kochać, kochać, kochać i nic więcej. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Na dłuższą metę nie oprze się bezinteresownej miłości żaden człowiek. 

 
 To miłość podpowiada pomysły i zachęca do ofiary. (bł. Rupert 

Mayer) 
 
 Miłość jest życiem na szczytach doskonałości.  

 
 Miłość nosi pieczęć własnej osobowości. 

 
 Miłość – stosownie do jej ostatecznego sensu – to poświęcenie swojego 

bytu i zjednoczenie z ukochanym. 
 
 Miłość to coś najbardziej wolnego, co tylko istnieje. 

 
 Prawdziwie kochający widzi kochanego takiego, jaki wyszedł z ręki 

Boga. 
 
 Świat składa się z przeciwieństw, ale na końcu nic z nich nie pozosta-

nie: ostoi się jedynie wielka miłość. 
 
 Wszystko zależy od miłości, gdyż na końcu sądzeni będziemy z miłości. 

 
 Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest 

celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością. (św. Edyta Stein) 
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 Bez miłości, wszystko jest niczym. (św. Teresa z Avili) 

 
 Bez Miłości wszystkie dzieła są niczym, nawet takie najwspanialsze jak 

wskrzeszanie zmarłych i nawracanie narodów. 
 
 Miłość żywi się wyrzeczeniami; im bardziej odmawiamy sobie przyro-

dzonej satysfakcji, tym mocniej i bezinteresowniej kochamy. 
 
 Przeżywanie Miłości to ciągłe nawigowanie przy jednoczesnym rozsie-

waniu radości i uśmiechów wokół siebie. Przeżywanie Miłości oznacza 
dawanie bez miary, bez domagania się wynagrodzenia tu, na ziemi! 
(św. Teresa z Lisieux) 

 
 Miłość człowieka do siebie jest niejako wzorem miłości, którą mamy 

dla drugiego. Przeto człowiek powinien bardziej miłować siebie, ani-
żeli bliźniego.  

 
 Nie kocha ten, kto w miłości szuka tylko własnej satysfakcji. (św. To-

masz z Akwinu) 
 

 A jeśli wyrugować miłość, to czym staną się państwa, jeśli nie wielkimi 
bandami rozbójników. 

 
 Człowiek czuje się winny, jeśli miłości nie odwzajemnia miłością.  

 
 Kochaj i czyń, co chcesz! Gdy milczysz, milcz z miłością; gdy mówisz, 

mów z miłością; gdy karcisz, karć z miłością; gdy przebaczasz, przeba-
czaj z miłością. Niechaj tkwi w sercu korzeń miłości, wyrośnie z tego 
tylko dobro.  

 
 Kto jest dobry, jeśli miłość tego nie sprawi? 

 
 Kto jest wielkoduszny, pozostając w dobrym wytrwale, jeśli żarliwie 

nie miłuje? 
 
 Nie można utworzyć miłości radą i upominaniem, ale nie można też jej 

narzucić niechętnemu. 
 
 Początkiem, celem i sumą wszystkich dóbr jest miłość. (św. Augustyn) 
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 Nie trzeba dawać sobie pamiątek, kiedy kocha się naprawdę. (św. Ber-

nadetta Soubirous) 
 
 Nie ma nic bardziej władczego nad miłość. (św. Hieronim) 

 
 Cnotą miłości jest czystość, jej wadą bezwstyd. 

 
 Miłość ma wielkie wymagania. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Dla tego, kto pragnie żyć Miłością pisaną z wielkiej litery, przeciętność 

oznacza mało, jest żałosnym skąpstwem. 
 
 Droga Miłości nazywa się Ofiarą. 

 
 Radosna miłość, która przynosi szczęście, zasadza się na bólu: nie ma 

miłości bez wyrzeczeń. 
 
 Ześlij mi, Panie, taką miłość, z jaką chcesz być przeze mnie kochany. 

(bł. Josemaria Escriva) 
 
 Jakże piękna jest miłość, jeśli otrzymuje się ją w darze, a jak jest znie-

kształcona, jeśli jej się domaga i się ją wymusza. (bł. Ojciec Pio) 
 
 Czy mamy obowiązek dążenia do czystej miłości? Oczywiście! Jesteśmy 

do tego stworzeni. Miłość właśnie będzie naszym życiem wiecznym i 
już tu musimy do niej zbliżyć się, tak jak to tylko możliwe. (św. Edyta 
Stein) 

 

 


