
 - 1 - 

 
KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

MIŁOSIERDZIE BOŻE 
 
 Chcecie poznać Boga? Zastanawiajcie się nad tą jedną myślą: „Bóg jest 

miłosierdziem”. 
 
 Cała moja nadzieja nie gdzie indziej, jak w Twoim wielkim miłosierdziu 

jedynie. Daj, co nakazujesz, i nakaż, czego chcesz. (św. Augustyn) 
 
 Miłosierdzie Boże jest studnią niezgłębioną, z której czerpiemy naczy-

niem ufności, a kto ma większe naczynie, ten więcej łaski odnosi. (św. 
Bernard) 

 
 Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego 

na promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni. Ale nie-
szczęsna dusza, która zamknęła drzwi miłosierdziu Bożemu, nawet w 
ostatniej godzinie. 

 
 Jezu, miłośniku ludzkiego zbawienia, pociągnij wszystkie dusze do ży-

cia Bożego, niech się sławi wielkość miłosierdzia Twego tu na ziemi i 
w wieczności. 

 
 Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej, choćby grzechy jego były jak noc 

czarna, miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. (św. Fau-
styna Kowalska) 

 
 Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu Moim najwięksi grzesznicy. 

(...) Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli 
on odwołuje się do Mej litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębio-
nym i niezbadanym miłosierdziu swoim. 

 
 Większe jest miłosierdzie Moje, aniżeli nędze twoje i świata całego. 
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 Pragnę uchylić zasłony nieba, aby o miłosierdziu Bożym nie wątpiła 

ziemia. Odpocznienie moje jest w głoszeniu miłosierdzia Twego. 
 
 Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia roz-

lewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do mnie zbliżyła, 
nie odeszła bez pociechy. Wszelka nędza tonie w moim miłosierdziu, a 
wszelka łaska tryska z tego źródła – zbawcza i uświęcająca. (Słowa Je-
zusa z objawień św. Faustyny Kowalskiej) 

 
 Wszystko się zaczyna z miłosierdzia Twego i na miłosierdziu Twoim 

się kończy. Wszelka łaska wypływa z miłosierdzia i ostatnia godzina 
pełna jest miłosierdzia dla nas. (św. Faustyna Kowalska) 

 
 Radość serca to bezsprzeczny dowód Bożego miłosierdzia. (św. Grze-

gorz Wielki) 
 
 I dla ludzi grzeszących błyszczy moje miłosierdzie i obfitość mojej Mi-

łości, która pozostawia im jeszcze czas. 
 
 Zamiast nakazać ziemi, aby ich pochłonęła, oczekuję ich powrotu, na-

kazuję ziemi wydawać dla nich owoce, słońcu promieniować i grzać, 
niebu się poruszać, ażeby przedłużało się życie wszystkich rzeczy 
stworzonych do ich użytku. 

 
 Krew Chrystusa przedstawia nasze nieprawości i nieskończone miło-

sierdzie i miłość Boga. 
 
 Niech miłosierdzie Twoje, Boże, pokryje nas jak zasłoną przed okiem 

Twej sprawiedliwości. 
 
 W chwili śmierci grzeszników po życiu ich spędzonym w rozwiązłości 

i występku, chciałbym, aby oni zaufali w moje miłosierdzie. 
 
 Z miłosierdzia Twego, Boże, zostaliśmy stworzeni; z miłosierdzia zo-

staliśmy odkupieni krwią Twego Syna; miłosierdzie Twoje nas zacho-
wuje. 

 
 Gdyby wszystkie grzechy, które można popełnić, połączyły się w jed-

nym stworzeniu, byłaby to kropla octu w morzu w porównaniu do Mi-
łosierdzia Bożego. 
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 Któryż ojciec wydał swego syna na śmierć, aby ocalić zbuntowanego 

niewolnika? Któryż ojciec? Tylko Ty jeden, Ojcze wiekuisty! (św. Kata-
rzyna ze Sieny) 

 
 ... trzeba we wszystkim opierać się na ogromnym miłosierdziu Naj-

świętszego Serca Jezusa, które uważamy za prawdziwą i mistyczną 
ucieczkę. (św. Rafał Józef Kalinowski) 

 
 Przerażająca jest sprawiedliwość Boża. Ale nie zapominajmy, że rów-

nież Jego miłosierdzie jest nieskończone. 
 
 W gmatwaninie namiętności i przeciwności losu niech nas podtrzy-

muje wielka nadzieja pokładana w niewyczerpanej głębi miłosierdzia 
Bożego. Pełni zaufania biegnijmy do trybunału pokuty, gdzie z ojcow-
skim zatroskaniem Bóg oczekuje na nas w każdej chwili. (bł. Ojciec 
Pio) 

 
 Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, 

nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miło-
sierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w 
Duchu Świętym, którego na nas wylał obficie przez Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w 
nadziei dziedzicami życia wiecznego. (św. Paweł, Tt 3, 4-7) 

 
 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chry-

stusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych 
Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa 
niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zacho-
wane dla nas w niebie. (św. Piotr Apostoł, 1 P 1, 3) 

 
 Bóg jest miłosierny i wspaniałomyślny ponad wszelkie pojęcia i nagra-

dza przeobficie już samą decyzję oddania się Jemu. (św. Edyta Stein) 
 
 Bóg działa miłosiernie, nie czyniąc nic przeciw swej sprawiedliwości, 

lecz sprawiając coś ponad sprawiedliwość. (św. Tomasz z Akwinu) 
 Miłosierdzie Chrystusowe nakazuje ci wiele szlachetnych ustępstw. 

Nakaże ci ono również częstą nieustępliwość, niemniej szlachetną. 
 
 Wyryj głęboko w swej duszy, że Bóg ciebie nie potrzebuje. – Jeśli jed-

nak cię powołuje, czyni to z najgłębszego miłosierdzia swego kochają-
cego Serca. 
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 Twoje miłosierdzie jest zbyt pretensjonalne. Z daleka przyciągasz ku 

sobie światłem. Z bliska odpychasz, ponieważ brakuje ci ciepła. Jaka 
szkoda! . (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Ciesz się, wszelkie stworzenie, ponieważ ty jesteś bliższe Bogu w Jego 

nieskończonym miłosierdziu niżeli niemowlę w sercu matki. (św. Fau-
styna Kowalska) 

 
 Oby Boskie Twe miłosierdzie zniweczyło we mnie teraz i na zawsze 

wszelką brzydotę, nędzę, niegodziwość i wszelkie braki mojego życia 
przeszłego, obecnego i przyszłego. (św. Wincenty Pallotti) 

 
 
 

 


