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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

 
MODLITWY ZA INNYCH 
 
 
 Kto modli się za swojego wroga, bo tak chce i nakazuje Bóg, otrzyma w 

niebie wielkie wynagrodzenie. (św. Albert Wielki) 
 

 Łza za zmarłymi wyparowuje; kwiat na grobie więdnie; modlitwa na-
tomiast dociera aż do Serca Najwyższego. (św. Augustyn) 

 
 Nie wiemy, jaką liczbę dusz zbawić mamy swymi modlitwami i ofiarą, 

dlatego módlmy się zawsze za grzeszników. (św. Faustyna Kowalska) 
 
 ... módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc 

posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. (św. Jakub, Jk 5, 16) 
 
 Jeżeli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza 

śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie. (św. Jan, 1 J 5, 16) 
 
 Podwójny zysk otrzymujemy z modlitw, które odmawiamy za dusze 

czyśćcowe: po pierwsze skracamy tym biedakom mękę, a po drugie, 
wielka jest zasługa, za którą Pan zamierza nam odpłacić, kiedy do 
Niego pójdziemy. (św. Jan Bosko) 

 
 Lepiej z dwoma lub trzema, którzy przestrzegają praw Bożych, wzno-

sić zwyczajne modły, niż gromadzić rzeszę takich, którzy prawa prze-
kraczają i gorszą innych. 

 
 Nieśmy pomoc zmarłym i pamiętajmy o nich... Nie wahajmy się nieść 

pomoc tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy. (św. 
Jan Chryzostom) 
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 Jest moim zwyczajem, którego nauczyłem się w rodzinie, pobożne 

wspominanie zmarłych: zawsze byli moimi dobrymi towarzyszami. 
 
 Różaniec Maryi przyjmujemy do wznoszenia wielkiej modlitwy spo-

łecznej i powszechnej wobec codziennych i nadzwyczajnych potrzeb 
Kościoła świętego, narodów i całego świata. (bł. Jan XXIII) 

 
 Modlitwa. Pierwszorzędny obowiązek kleru. Skuteczniejsza od słowa i 

dobrego przykładu. Przyczyna nawróceń. Pokorna, ufna, wytrwała. 
Wszystko przez nią dla siebie i innych możesz otrzymać.  

 
 Módl się o pogodne usposobienie dla siebie i innych. Módl się nie wię-

cej, ale lepiej – i ufaj. 
 
 Oto obszerne pole modlitwy. Bóg chce, by dusze pokorne, kochające Go 

i stąd modlące się, dobrocią i potęgą Bożą rządziły światem, zbawiały i 
uświęcały dusze i królestwo miłości Bożej w nich rozpalały. (św. Mak-
symilian Maria Kolbe) 

 
 Dusze, które się oddają modlitwie, są prawdziwymi ofiarami poświę-

cenia, głównym ratunkiem kraju i Kościoła. (bł. Honorat Koźmiński) 
 
 Dziś potrzeba nam dusz modlących się za tych, którzy się nie modlą. 

 
 Niech ani jeden dzień nie przeminie bez naszej gorącej modlitwy, bez 

naszego wołania o łaskę, o pociechę dla tych milionów biednych dzieci, 
którym nikt o Bogu nie mówi. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Módl się także, aby Pan raczył dać czasy trochę spokojniejsze, łagodząc 

liczne cierpienia tym, którym brakuje wszystkiego lub prawie wszyst-
kiego. (św. Leopold Mandić) 

 
 ... bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsła-

wiało, podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi 
przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. (św. Paweł, 
2 Tes 3,1) 

 
 ... ustawiczna modlitwa za duszami dobroczyńców jest nieodzownym 

waszym obowiązkiem. (św. Teresa z Avili) 


