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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

POKÓJ 
 
 
 Będziesz miał pokój w sobie, jeśli płacząc z powodu swoich grzechów, 

poczujesz, że jesteś przyjacielem Boga; jeśli twoja dusza nie będzie tra-
wiona i wzburzana atakami pokus; jeśli wola i rozum będą razem zjed-
noczone, i wola nie będzie pragnąć nic więcej oprócz tego, co propo-
nuje rozum. (św. Albert) 

 
 Gdzie miłość, tam pokój; gdzie pokój, tam miłość. 

 
 Jeśli pokój ludzki jest tak słodki dla szczęścia doczesnego ludzi, to jakże 

słodki musi być pokój Boży dla szczęścia wiecznego aniołów. 
 
 Kto kocha pokój, kocha także – wrogów pokoju. 

 
 Miłość, połączona z wiarą, prowadzi nas do pokoju, do pokoju praw-

dziwego, pełnego, stałego, do pokoju niczym nie zmąconego. Ten pokój 
jest celem wszystkich dobrych zamierzeń. (św. Augustyn) 

 
 Nie zaznamy pokoju, póki nie uspokoją się wszystkie nasze myśli. (św. 

Jan Chryzostom) 
 
 Pokój Boży jest silny i niewzruszony. Pokój ludzki szybko doznaje za-

kłócenia – pokój Boży nigdy. 
 
 ... pokój jest matką wszelkiego dobra, źródłem wszelkiej radości. (św. 

Jan Chryzostom) 
 
 Aby być w pokoju z Bogiem i bliźnim, trzeba najpierw być w pokoju z 

samym sobą. 
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 Jak Ateńczycy, doznawszy wszystkich klęsk wojny, myśleli o pokoju, 

tak i my, gdy nas za grzechy karząca prawica Boska dotyka, chcemy za-
wrzeć pokój z Bogiem i błagamy Go o przebaczenie. (św. Grzegorz) 

 
 Pamiętaj, że na tym świecie nie mamy czasu pokoju, ale nieustanną 

wojnę. Pewnego dnia będziemy mieli prawdziwy pokój, jeżeli bę-
dziemy walczyć o to ze wszystkich sił. (św. Jan Bosko) 

 
 Ci, którzy pracują i którzy będą kontynuować tę pracę intensywnie i z 

niewzruszoną ufnością w służbie pokoju, będą błogosławieni przez 
przyszłe pokolenia. Historia zapisze ich imiona literami nie dającymi 
się zetrzeć. 

 
 Dusza cieszy się pokojem nawet wśród prześladowań, jeśli tylko trwają 

w niej wiara, nadzieja i miłość, i jeśli staramy się czynić dobro. 
 
 Najcenniejszym, najpiękniejszym i najwspanialszym bogactwem god-

nym przypomnienia jest pokój. Spośród wszystkich dóbr życia i histo-
rii, dusz, rodzin i narodów, pokój jest naprawdę najważniejszy i naj-
cenniejszy. 

 
 Nie damy pokoju ludziom, jeżeli nie będziemy mieli pokoju w sobie, 

tzn. jeżeli każdy z nas nie ustanowi w sobie porządku, którego chce 
Bóg. 

 
 Pokój jest darem i znakiem, że Bóg jest w nas. 

 
 Pokój na ziemi – głębokie i gorące pragnienie ludzi wszystkich czasów 

– może zostać wprowadzony i umocniony tylko pod warunkiem peł-
nego poszanowania porządku ustanowionego przez Boga. 

 
 Pokój nie może zapanować na świecie, jeżeli wcześniej nie znajdzie 

mieszkania w sercu człowieka. 
 
 Pokój odpowiedzialności nie nakłada jedynie na tego, kto trzyma w rę-

kach los świata, ale nakłada na każdego obowiązek czynienia pokoju w 
sobie, w zgodzie z własnym sumieniem i Bogiem. 

 
 Pokój Pana zakłada doskonałe oderwanie się od nas samych, bez-

względne porzucenie naszej woli w tym, co dotyczy dóbr i wygody na-
szego życia. 
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 Pokój, pokój, pokój, zawsze i przede wszystkim! Ale pokój jest spoko-

jem porządku, a porządek oznacza poszanowanie sprawiedliwości i 
praw każdego człowieka. 

 
 Pokój to dobro, które interesuje wszystkich bez różnicy. Wracając do 

waszej ojczyzny, do waszych domów, bądźcie wszędzie nosicielami po-
koju, bądźcie zawsze drogami pokoju. (bł. Jan XXIII) 

 
 Pokój, pokój! – mówisz. Pokój jest dla ludzi dobrej woli. (bł. Josemaria 

Escriva) 
 
 Chcesz zażywać pokoju z drugim? Czyń, o ile to jest uczciwe i święte, 

wolę drugich. Stań się najmniejszy, sługą wszystkich, głupi dla miłości 
Bożej (naucz się widzieć w bliźnim Pana Jezusa...). (św. Maksymilian 
M. Kolbe) 

 
 Nie ma innej drogi do wewnętrznego pokoju jak droga krzyża. (bł. Ho-

norat Koźmiński) 
 
 Albowiem wyciągając ręce na krzyżu, rozpostarł skrzydła swe na 

Wschód i na Zachód, by pod nimi wszystkie narody z obu krańców 
ziemi szły ku pokojowi. (św. Laktancjusz) 

 
 Milczenie pokojem duszy. 

 
 Największym dobrem na ziemi jest pokój. Bez pokoju nie ma szczęścia, 

ani nawet postępu na drodze do zbawienia, bo gdzie pokój, tam Bóg. 
Niepokój wyklucza Boga. 

 
 Ofiarujmy nasz ból dzisiejszy i to, co nas jeszcze spotkać może, na ubła-

ganie pokoju dla biednego świata. (bł. Urszula Ledóchowska) 
 
 Niełatwo myśleć zawsze o innych, natura się przed tym wzdraga, ale to 

właśnie zapewni pokój, da możliwości utrzymania pokoju w naszym 
otoczeniu. 

 
 Pokój to pierwszy dar, jaki Chrystus przyniósł po swoim Zmartwych-

wstaniu, to najcenniejszy dar, bo jest podstawą szczęścia, złączenia z 
Bogiem, pracy nad sobą i świętej radości. 

 
 Miedzy sobą zachowujcie pokój! (św. Paweł, 1 Tes 5, 13) 
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 Żadne szczęście świata nie daje tego pokoju, tej błogiej radości, jak 

świadomość: Jezus nas kocha. (bł. Urszula Ledóchowska) 
 
 Pokój w człowieku, bycie rozumnym, jest posłuszeństwem wiary wo-

bec wiecznego prawa Bożego. (bł. Leopold Mandić) 
 
 O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A po-
kój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc 
i myśli w Chrystusie Jezusie. (św. Paweł, Flp 4, 6 –7) 

 
 Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie 

zobaczy Pana. (św. Paweł, Hbr 12,14) 
 
 Starajcie się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudo-

waniu. (św. Paweł, Rz 14, 19) 
 
 Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się 

na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju 
niech będzie z wami! (św. Paweł, 2 Kor 13, 11) 

 
 ... starajcie się, aby [On] was zastał bez plamy i skazy – w pokoju. (św. 

Piotr, 2 P 3, 14) 
 
 Nigdy nie powinniśmy bronić pokoju niepewnego. 

 
 Pokój miłują ci, którzy ze względu na Pana Boga chętnie ponoszą 

ofiary, aby przywrócić czy zachować pokój. (bł. Rupert Mayer) 
 
 Kto dotknięty wewnętrznie prze Boga, nie zazna już pokoju w niczym 

poza Nim. 
 
 Nie próbuj stawać się sędzią pokoju. Tylko Bóg ma do tego prawo. 

Twoją misją jest być pokoju aniołem. 
 
 Pokój wieczności jest czymś największym: tam opadają wszystkie 

więzy i zasłony. (św. Edyta Stein) 
 
 Kto może mieć prawdziwy pokój, jeśli nie w Tym, którego prawdziwie 

miłuje? 
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 Pokój jest jak chleb połamany i podzielony – pomnaża się. (św. Augu-

styn) 
 
 Pan chce, aby Jego synowie byli obecni na wszystkich uczciwych dro-

gach ziemskich i rozrzucali ziarno porozumienia, przebaczenia, współ-
życia, miłości i pokoju. – A ty, co robisz? 

 
 Prowadzenie się jak dobre dziecko Boże daje wieczną młodość, radość 

i pokój. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 
 

 


