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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

MODLITWA 
 
 Jaka modlitwa, taka doskonałość; jaka modlitwa, taki dzień cały. (św. 

Albert Chmielowski) 
 
 Kto zbliża się do Boga przez modlitwę, zobaczy, że Bóg przybliży się do 

niego, aby go wysłuchać. 
 
 Nic nie daje naszej modlitwie takiej mocy, jak uznanie z wdzięcznością 

otrzymanych już dobrodziejstw. (św. Albert Wielki) 
 
 Kto się modli, zbawia się, kto się nie modli, skazuje się na potępienie. 

(św. Alfons Maria di Liguori) 
 
 Na czas modlitwy trzeba sprawy Boże pozostawić całkowicie ponad 

ludzkimi. (św. Ambroży) 
 
 Człowiek nie modli się, aby powiedzieć Bogu to, co On powinien zrobić, 

ale aby Bóg mu powiedział, co on ma zrobić. 
 
 Dajcie mi modlące matki, a uratuję świat. 

 
 Każde wołanie do Boga jest bezcelowe, jeśli nie płynie z głębi serca. 

 
 Modlitwa to siła człowieka, a miłosierdzie - Boga. 

 
 Modlitwa sprawiedliwego jest kluczem do nieba. Modlitwa się wznosi 

do góry, a stamtąd spływa miłosierdzie i łaska Boża. 
 
 Nie mnóstwo słów stanowi o modlitwie, lecz pokorne i bogobojne 

usposobienie. 
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 Tak się módl, jakby wszystko zależało od Boga, a tak pracuj, jakby 

wszystko zależało od ciebie. 
 
 Przez wiarę, nadzieję i miłość utrzymuje się w nas ciągle modlitwa. 

(św. Augustyn) 
 
 Skuteczne modlitwa to taka, która tworzy w duszy jasne pojęcie Boga. 

(św. Bazyli Wielki) 
 
 Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z 

którego nigdy nie powróci nie wysłuchana. 
 

 Modlitwa nie jest sprawą ust, ale serca, bo On patrzy na serce, a nie na 
wargi modlącego się. (św. Bernard) 

 
 Czas, który poświęcamy na modlitwę, Bóg zwróci nam z błogosławień-

stwami w naszych czynach. (św. Bonawentura) 
 
 Modlitwa jest pocieszeniem strapionych, radością pobożnych, wspar-

ciem płaczących, nadzieją umierających. W całym życiu człowieka nie 
ma skarbu porównywalnego z modlitwą. (św. Efrem) 

 
 Jeden pacierz zmówiony pobożnie więcej znaczy, niż sto pacierzy zmó-

wionych niedbale.  
 
 Nic tak bardzo nie służy oświeceniu umysłu i kształceniu woli, jak mo-

dlitwa, szczególnie ta, która płynie z głębi serca. (św. Franciszek Sa-
lezy) 

 
 Gdy wychodzimy z domu, uzbrójmy się przeciw niebezpieczeństwom, 

jakie zagrażają - w modlitwie, a gdy wracamy, niechaj pierwszą rzeczą 
będzie modlitwa. (św. Hieronim) 

 
 Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku, niż z grzesznikiem o Bogu. 

(św. Klemens Maria Hofbauer) 
 
 Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. (św. Jakub Apo-

stoł, Jk 5, 13) 
 
 Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. (św. Jakub 

Apostoł, Jk 5, 16) 
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 Dwie rzeczy powinien czynić proszący: prosić usilnie i prosić o to, co 

się godzi. 
 
 Modlitwa jest azylem każdej troski. 

 
 Modlitwa jest codziennym pokarmem i oddechem duszy. 

 
 Modlitwa jest naszym zbawieniem, lekarstwem dusz naszych, środ-

kiem zaradczym na zło (...), murem wiernych, bronią nie zdobytą, 
oczyszczeniem duszy, odpuszczeniem grzechów, zadatkiem dóbr roz-
licznych; jest rozmową z Bogiem i przebywaniem z Panem. 

 
 Nie o bogactwa, nie o rozkosze, nie o kosztowne szaty (ani nic podob-

nego) Bóg nam przykazał się modlić, ale tylko o chleb i to o chleb po-
wszedni, iżbyśmy się o dzień jutrzejszy nie troszczyli. 

 
 Ubliżałby cesarzowi ten, kto by go prosił o szeląg; możnego prosi się o 

znaczne dary. Tak samo Boga prosić należy o wielkie rzeczy. (św. Jan 
Chryzostom) 

 
 Kto się modli, pokona z pewnością każdą pokusę niezależnie od tego, 

jak silna i zuchwała by była; kto się nie modli, jest bliski niebezpieczeń-
stwa upadku. (św. Jan Bosko) 

 
 Kiedy się modlisz, nie szukaj skomplikowanych słów, ponieważ proste 

i monotonne bełkotanie dzieci często wzruszyło Ojca Niebieskiego. 
(św. Jan Climaco) 

 
 Bardzo mało modli się ten, co przywykł modlić się tylko wtedy, gdy 

klęczy. (św. Jan Kasjan) 
 
 Dobrą modlitwą możemy rozkazywać niebu i ziemi. 

 
 Modlitwa jest dla naszej duszy tym, czym deszcz dla ziemi. Nawoźcie 

ziemię, ile chcecie, a i tak, jeżeli braknie deszczu, wszystko, co robicie, 
na nic. 

 
 Ten, kto się modli, podobny jest do nieustraszonego orła, który szybu-

jąc w powietrzu, zdaje się zbliżać do nieba. 
 



- 4 - 

 

 Trzeba modlić się bardzo prosto i mówić: Mój Boże, oto biedna dusza, 
która nic nie ma, nic nie może; ześlij mi łaskę kochania Ciebie, służenia 
Tobie oraz poznania, że nie jestem niczym. (św. Jan Maria Vianney) 

 
 Dla żadnego zajęcia nie zaniedbywać modlitwy myślnej, bo to pokarm 

dla duszy. (św. Jan od Krzyża) 
 
 Człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, kiedy klęczy przed Bo-

giem. 
 
 Niech wasza modlitwa nie ustaje, niech będzie przemyślna i mądra. 

Niech będzie waszym pokarmem, niech będzie dla was jak powietrze, 
którym oddychacie i które utrzymuje was przy życiu, zachowując was 
od niezdrowych wyziewów światowej mentalności. 

 
 Różaniec trzeba odmawiać dobrze: nie tylko samym ruchem warg, ale 

duszą otwartą na kontemplację najbardziej wyrazistych tajemnic z ży-
cia Jezusa i Maryi. (bł. Jan XXIII) 

 
 Czyny nic nie są warte bez modlitwy; modlitwa nabiera większej war-

tości, gdy towarzyszy jej poświęcenie. 
 
 Jakże trudno towarzyszyć Chrystusowi bez modlitwy. 

 
 Jesteś smutny, mój synu? Módl się! Spróbuj, a przekonasz się. 

 
 Jeżeli zaniedbujesz modlitwę, nie wierzę w uczciwość twoich zamia-

rów, gdy mówisz, że pracujesz dla Chrystusa. 
 
 Modlitwa: jest czasem świętych zwierzeń i mocnych postanowień. 

 
 „Modlitwa” jest pokorą człowieka, który uznaje swoją głęboką nędzę i 

wielkość Boga, do którego zwraca się z uwielbieniem, tak iż wszyst-
kiego oczekuje od Niego, a niczego od siebie. 

 
 Modlitwa jest fundamentem duchowego gmachu. Modlitwa jest 

wszechmocna. 
 
 Módl się powoli. Uważaj co mówisz i kto mówi do kogo. Szybkie klepa-

nie, bez możliwości zastanowienia się, to tyle co pusty hałas, tłuczenie 
w blachę. Więc powtórzę to za świętą Teresą, że nie uważam tego za 
modlitwę, choćbyś najdłużej poruszał wargami. 
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 Najpierw modlitwa, potem pokuta; a dopiero na trzecim miejscu – w 

oddali – działanie. 
 
 Nie umiesz się modlić? Stań przed Bogiem i skoro tylko powiesz: „Pa-

nie, nie potrafię się modlić!”, bądź pewien, że właśnie zacząłeś się mo-
dlić. 

 
 Nie zapominaj modlitw dziecinnych, których być może, nauczyły cię 

usta twej matki. Powtarzaj je codziennie z prostotą, jak dawniej. 
 
 Po modlitwie kapłana i poświęconych Bogu dziewic najmilszą Bogu 

modlitwą jest modlitwa dzieci i chorych. 
 
 Święty – bez modlitwy? Nie wierzę w taką świętość. 

 
 Święty różaniec jest potężną bronią. Używaj jej z ufnością, a zadziwią 

cię wyniki. 
 
 Wytrwaj w modlitwie, jak radzi Nauczyciel. To będzie źródłem twojego 

pokoju, twojej radości, twojego spokoju i tym samym twojej skutecz-
ności nadprzyrodzonej i ludzkiej. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Bronią biskupa są łzy i modlitwy. (bł. Wincenty Kadłubek) 

 
 Jeżeli zachodzą trudności w modlitwie, trzeba czynić, co możemy, a za-

nadto się nie niepokoić, ponieważ to jest właściwy nasz stan, ta nasza 
niemożność i bezsilność, gdy łaska przestaje nas wspomagać. 

 
 Świat wszystkiego mnie może pozbawić, ale zostanie zawsze jedna 

kryjówka dla niego niedostępna: modlitwa, w niej się da streścić prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość w postaci nadziei. 

 
 Trzeba oddania się Bogu w modlitwie częstej, a nawet ustawicznej, a 

burze przeminą i żadnej szkody w duszy nie zostawią. (św. Rafał Józef 
Kalinowski) 

 
 Modlitwa jest matką, która w miłości Bożej poczyna córy – cnoty, a w 

miłości bliźniego je hoduje. 
 
 Modlitwa jest orężem, którym dusza broni się przed wszystkimi wro-

gami. (św. Katarzyna ze Sieny) 
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 Nie przez obfitość słów dochodzi się do modlitwy doskonałej, lecz 
przez uczucie pragnienia, przez wznoszenie się ku Mnie z poznaniem 
siebie, jedno i drugie (poznanie) połączone wspólnie. (św. Katarzyna 
ze Sieny) 

 
 Gdy klękasz przed ołtarzem, niech będzie można widzieć, że wiesz, 

przed kim klęczysz. 
 
 Jednostka może zrobić według danych jej od Boga talentów i miłości..., 

ale zawsze trafią się takie wypadki, w których nie będzie mogła podo-
łać. Nawet gdy chodzi o modlitwę, to sam Pan Jezus powiedział: „Gdzie 
jest dwóch albo trzech w imię moje, tam i Ja jestem z nimi”. Skuteczniej 
więc można się modlić się i pracować wspólnie. 

 
 Kto modli się mało, otrzymuje mało; kto modli się dużo, otrzymuje 

dużo; kto modli się bardzo dużo, staje się świętym. 
 
 Kolana, a nie rozum albo pióro, dają owoc w pracy, kazaniach, książ-

kach. 
 
 Modlitwa jest wzniesieniem myśli do Boga. 

 
 Modlitwa zmusza Pana Boga. 

 
 Modlitwa o łaski duchowe dla siebie jest na pewno skuteczna. 

 
 Modlitwą wszystko (prawdziwie pożyteczne) na pewno otrzymasz. Ale 

natrętnie, stale módl się; z coraz większą żarliwością. A Pan Bóg przez 
cię będzie cuda wykonywał (np.: proboszcz z Ars). 

 
 Na modlitwie przede wszystkim Pan Bóg ma być z nas zadowolony – a 

nie tylko my z Pana Boga. 
 
 Żadna modlitwa nie jest znoszona na próżno..., bo jeśli nie otrzymamy 

tego, o co prosimy, to otrzymamy na pewno co innego. (św. Maksymi-
lian Maria Kolbe) 

 
 Modlitwa jest duszą świętej gorliwości. 

 
 Nigdy nie dojdziemy do doskonałej modlitwy i bogomyślności, jeżeli 

serca naszego nie oderwiemy od rzeczy ziemskich. 
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 Wiek XX wstydzi się modlić, dlatego unika wspólnej modlitwy. (bł. Ho-

norat Koźmiński) 
 
 Bez modlitwy nie ma życia dla Boga, nie ma służby Bożej. 

 
 Im ważniejszy obowiązek do wykonania, tym goręcej powinniśmy do 

niego przygotować się modlitwą, tym usilniej musimy ściągnąć przy 
pomocy modlitwy błogosławieństwo Boże. 

 
 Modlitwa bez pociechy, lecz odmawiana sumiennie, ma większą za-

sługę aniżeli modlitwa w pociechach i w uniesieniu ducha. 
 
 Modlitwa jest mostem łączącym doczesność z wiecznością, ziemię z 

niebem, człowieka z Bogiem. 
 
 Modlitwa oparta tylko na uczuciu to bańka mydlana. (bł. Urszula Le-

dóchowska) 
 
 Kto będzie się modlił, ten stanie się sługą i narzędziem Bożej Opatrz-

ności. (św. Leopold Mandić) 
 
 Nauczymy się zaprawiać do ciągłej modlitwy w duchu, czy to idąc, czy 

wykonując jakąś pracę. (bł. Jerzy Matulewicz) 
 
 Ten zaś kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. (św. Paweł, 

1 Kor 6, 17) 
 
 ... nieustannie się módlcie! (św. Paweł, 1 Tes 5, 17) 

 
 Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynie-

nia. (św. Paweł, Kol 4, 2) 
 
 Nie jest dla duszy nigdy stratą czasu modlić się i obcować z Bogiem. 

(św. Paweł od Krzyża) 
 
 Kto się dużo modli, ten się zbawi i uświęci. Kto się mało modli, ten 

wciąż jest narażony na niebezpieczeństwa. Kto się nie modli ten traci. 
 
 Modlę się nieustannie i bardzo ubolewam nad tym, że czas tak szybko 

ucieka. Wciąż mi go brakuje na modlitwę. 
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 Modlitwa jest wołaniem naszego serca do Serca Bożego. Gdy się ją od-

prawi dobrze, wzrusza ona Boskie Serce i skłania do wysłuchania! Sta-
rajmy się na modlitwie otworzyć całą duszę przed Bogiem. Wtedy zo-
staje On objęty naszymi modlitwami i przychodzi nam z pomocą. 

 
 Moc Boża triumfuje zupełnie, ale pokorna i bolesna modlitwa triumfuje 

nad samym Bogiem i zatrzymuje Jego ramię, rozbraja Go, pokonuje, 
uspokaja i czyni Go, powiedziałbym, prawie podwładnym i przyjacie-
lem. 

 
 Odmawiaj zawsze różaniec, a wszystko dobrze się ułoży. Szatan chce 

zniszczyć tę modlitwę, ponieważ ona jest triumfem Tego, który jest Pa-
nem wszystkich. Maryja, jak kiedyś Jezus, uczy nas tej modlitwy: ”Ojcze 
nasz...” 

 
 ... o ile w swojej modlitwie stoisz przed Bogiem, możesz być pewna, że 

znajdujesz się w świetle prawdy. Przemawiaj do Niego, jeśli możesz, a 
jeśli nie możesz, bądź obecna i pozbędziesz się niepokoju. 

 
 Pamiętajcie, że łaska i pragnienie modlitwy nie pochodzą z ziemi, ale z 

nieba. Módlcie się w pokorze i pokoju. Otwierajcie wasze serca przed 
świątynią nieba, aby spłynęła w nie dobroczynna łaska. 

 
 W książkach szukamy Boga. W modlitwie Go znajdujemy. (bł. Ojciec 

Pio) 
 
 Dzięki modlitwom spoczywa na całości szczególne błogosławieństwo. 

 
 Modlitwa pozostaje jako pomoc jedyna, ale także najlepsza. 

 
 Niektórzy modlą się tak, jakby to nie oni rozmawiali z Panem Bogiem, 

lecz ten co przed wielu laty sformułował modlitwę.  
 
 Pan Bóg z reguły przywiązuje swoją łaskę do modlitwy. 

 
 Również praca jest modlitwą: wówczas, wykonuje się ją z miłości do 

Boga i wszystko chce się robić dobrze i sumiennie na Jego cześć. (bł. 
Rupert Mayer) 

 
 Czy furtka modlitwy nie jest jedynym dojściem do wnętrza duszy? 
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 Gdy spełnia się coś, o co długo i wytrwale się modlę, prawie zawsze 

wzrusza mnie to bardziej niż prośba wysłuchana natychmiast. 
 
 Liczę jedynie na łaskę Bożą i na moc naszej modlitwy. 

 
 Modlitwa jest drabiną Jakubową, po której duch człowieka wstępuje 

do Boga, a łaska Boża zstępuje do człowieka. 
 
 Modlitwa jest największym wyczynem człowieka, do jakiego zdolny 

jest duch ludzki. 
 
 To, że Boska Wolność nie może oprzeć się naszym modlitwom, jest naj-

cudowniejszą rzeczywistością życia wewnętrznego. (św. Edyta Stein) 
 
 Modlitwa jest prostym związkiem przyjacielskim, w którym dusza 

przebywa sam na sam z Bogiem i nie męczy się w wyrażaniu swojej 
miłości Temu, o którym wie, że ją kocha. 

 
 ... zaczynając modlitwę, zacznijcie ją rozmyślaniem, kto jest Ten, do 

którego mówić macie. 
 
 Trzeba umieć Pana Boga chwytać za serce: to jest Jego „słaba strona”. 

(św. Teresa z Avili) 
 
 Dla mnie modlitwa to poryw serca, to proste spojrzenie ku Niebu, to 

okrzyk wdzięczności i miłości, tak w doświadczeniu, jak i w radości, 
słowem: to coś wielkiego, nadprzyrodzonego, co powiększa mą duszę 
i jednoczy z Jezusem. (św. Teresa z Lisieux) 

 
 Modlitwa jest wzniesieniem się serca do Boga, dlatego dusza w pewien 

sposób oddziela się od siebie samej, aby Go znaleźć. (św. Wincenty a 
Paulo)Moją bronią jest modlitwa i ofiara. Nie złożę jej do ostatniego 
tchnienia. Wtedy broń ofiary wypadnie z ręki, natomiast broń modli-
twy towarzyszyć mi będzie do nieba, gdzie okaże się jeszcze silniejsza.  
(św. Bernadetta Soubirous) 

 
 Dla tego, kto miłuje Chrystusa, modlitwa, nawet pozbawiona pociech, 

jest słodyczą kładącą kres wszelkim troskom. Zbliża się, jak gdyby 
dziecku brakło kawałek cukru po przyjęciu gorzkiego lekarstwa. 
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 Modlitwa – pamiętaj o tym – nie polega na pięknej mowie, na górnolot-

nych zdaniach, bądź słowach, które przynoszą pocieszenie. Modlitwa 
jest czasem spojrzeniem na obraz Pana lub Jego Matki; innym razem to 
prośba słowna; kiedy indziej jest ofiarowaniem dobrych uczynków, 
owoców wierności... 

 
 Modlitwa twoja nie może poprzestać na samych słowach: winna być 

poparta czynem i przynosić skutki praktyczne. 
 
 Modlitwa – nawet moja – jest wszechpotężna. 

 
 Niech wasze modlitwy odznaczają się męskością. Być dzieckiem to nie 

to samo, co być zniewieściałym. 
 
 Twoja modlitwa jest pozbawiona skupienia. Staraj się unikać roztar-

gnienia, ale nie przejmuj się, jeżeli mimo wszystko, w dalszym ciągu nie 
możesz się skupić. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Modlitwa stanowi drogę do pokonania wszelkiego zła, które nas drę-

czy. (bł. Josemaria Escriva) 
 

 Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać. (św. Teresa z 
Lisieux) 

 

 


