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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

OFIARY I POŚWIĘCENIA 
 
 
 Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko. (św. Albert 

Chmielowski) 
 
 Ofiara jest każdym dziełem, które łączy nas z Bogiem w świętej Komu-

nii. 
 
 Bóg żąda, byście Mu ofiarowali to, co sam wam darował. (św. Augu-

styn) 
 
 Kiedy pielęgnuje się chorego trzeba usunąć się, nim zdąży podzięko-

wać. Wystarczającą rekompensatą jest zaszczyt opiekowania się nim. 
(św. Bernadetta Soubirous) 

 
 Dobry Bóg ma tak wielką potrzebę ofiar, aby zrekompensować całe 

czynione zło i jest to tak mało zrozumiane przez świat. (bł. Elżbieta z 
Dijon) 

 
 Bóg jeżeli żąda ofiary, to nie skąpi Swojej łaski, ale daje ją duszy w ob-

fitości. (św. Faustyna Kowalska) 
 
 To, co powinieneś znosić z konieczności – jak krzywdę i obelgi, gorąco 

i zimno, wiatr i deszcz, znużenie itp. – ofiaruj Panu Bogu ochotnym ser-
cem, a w ten sposób stanie się cnotą i zasługą dla twojej duszy. (św. Jan 
Bosko) 

 
 Świat podziwia jedynie ofiarę wystawioną na pokaz, ponieważ nie zna 

wartości ofiary ukrytej i cichej. 
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 Miłość jest ofiarą; a ofiara z miłości jest rozkoszą. (bł. Josemaria 
Escriva) 

 
 Im większa ofiara, tym większe błogosławieństwo. 

 
 Jak miłość nas ogarnie i przeniknie, to ofiary staną się potrzebą duszy. 

 
 Największa ofiara – to ofiara z własnej woli. (św. Maksymilian Maria 

Kolbe) 
 
 Gdy przyjdzie mi stanąć przed sądem Bożym, może to wszystko, co lu-

dzie podziwiali i chwalili, okaże się bez wartości, a jedynym moim ra-
tunkiem będzie jakiś dobry uczynek, jakaś ofiara, którą wykonałam w 
ukryciu, w tajemnicy przed ludźmi. 

 
 Jezus sam dosięgnął szczytu miłości. Od nas nie wymaga tak wielkiej 

ofiary, ale wzywa do zapominania o sobie i poświęcenia się dla innych. 
 
 Najlepsze lekarstwo na nerwy to nie buteleczki z miksturami. Lekar-

stwo na nerwy najskuteczniejsze to wyrobienie w sobie ducha ofiary. 
 
 Nie ma miłości bez ofiary. Im więcej ofiar, tym więcej miłości. 

 
 Ofiara jest najlepszą modlitwą. 

 
 Składać z siebie ofiarę... To niełatwa sprawa! To znaczy wyrzekać się 

swojego „ja” : brać na siebie życie nieustannego poświęcenia się dla in-
nych; brać na siebie z uśmiechem na ustach krzyże codzienne; wyra-
biać w sobie z miłości ku Jezusowi miłość krzyża.  

 
 Właśnie to, co ciężkie dla natury, a więc ofiara i cierpienie z miłością 

zniesione, stanie się podwaliną szczęścia domowego, pokoju w rodzi-
nie. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Dodaje mi otuchy nieskończone miłosierdzie Boskiej Ofiary. 

 
 Ludzkie ofiary zjednoczone z Boską Ofiarą przez kapłana, przyjęte z 

chrześcijańskim poddaniem się, są dla każdego wiernego, aby miał 
swój udział w planie zbawienia. (św. Leopold Mandić) 

 
 Wszystkie ofiary są niczym wobec tego, co Bóg przygotowuje nam w 

wieczności. (św. Leopold Mandić) 
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 Dobre serce jest zawsze silne; cierpi, ale chowa swoje łzy i pociesza się, 

poświęcając się dla bliźniego i dla Boga. (bł. Ojciec Pio) 
 
 Kto Bogu ofiaruje wszystko, źle na tym nie wychodzi. 

 
 Pomaga tylko modlitwa i ofiara : to nasza broń, którą odniesiemy zwy-

cięstwo dla Królestwa Bożego. 
 
 Musimy się przyzwyczaić do ponoszenia ofiar. (bł. Rupert Mayer) 

 
 Modlitwa i ofiara są z pewnością o wiele ważniejsze niż wszystko, co 

możemy powiedzieć. (św. Edyta Stein) 
 
 Dopóki trwa to trochę życia, a którego może dla niejednej będzie mniej 

jeszcze niż się spodziewa, wewnętrznie i zewnętrznie zanosimy Panu 
taką ofiarę, na jaką nas stać. (św. Teresa z Avili) 

 
 Ja, dziecko Kościoła, składam się za niego w ofierze. 

 
 Nasz Pan nigdy nie żąda od nas ofiar większych niż nasze siły. (św. Te-

resa z Lisieux) 
 
 

 


