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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 

 
POSŁUSZEŃSTWO 
 
 Nic nie jest tak dobre dla duszy jak posłuszeństwo. (św. Augustyn) 

 
 Nic nie jest wyższe ponad posłuszeństwo Bogu. (św. Bazyli Wielki) 

 
 Największą ofiarę czyni posłuszny, gdy własną wolę cudzej woli pod-

daje. (św. Bonawentura) 
 
 Posłuszeństwo jest najkrótszą drogą, aby dotrzeć do nieba. (św. Filip 

Nereusz) 
 
 Bóg tak kocha posłuszeństwo, że pomnaża i akceptuje również rady 

dawane przez innych, a zwłaszcza przez ojców duchowych. 
 
 Mamy naturalną skłonność do wydawania rozkazów i ogromną awer-

sję do posłuszeństwa, a jednak, o ileż użyteczniejsze okazuje się dla nas 
posłuszeństwo od wydawania rozkazów! (św. Franciszek Salezy) 

 
 Święte Posłuszeństwo zawstydza wszelkie cielesne i grzeszne pożąda-

nia, utrzymuje ciało w umartwieniu, aby było posłuszne duchowi. (św. 
Franciszek z Asyżu) 

 
 Bóg nie potrzebuje naszego posłuszeństwa, lecz my potrzebujemy Jego 

rozkazów. (św. Hieronim) 
 
 Drzewo było przyczyną grzechów, zatem i odpuszczenie ich dokonało 

się za pośrednictwem drzewa, tego mianowicie drzewa, do którego 
przybity gwoździami Syn Człowieczy przez swoje posłuszeństwo Bogu 
zniweczył znajomość zła, a zapoczątkował znajomość dobra, sam je 
udzielając. (św. Ireneusz z Lyonu) 



 - 2 - 

 
 Gdzie panuje pokorne posłuszeństwo, tam triumfuje łaska. 

 
 Pierwszą cnotą młodego człowieka jest posłuszeństwo własnym rodzi-

com i przełożonym. 
 
 Posłuszeństwo jest kompendium doskonałości całego duchowego ży-

cia. (św. Jan Bosko) 
 
 Jeśli pragniecie bardziej kochać Boga, pokochajcie bardziej posłuszeń-

stwo. 
 
 Przez posłuszeństwo człowiek poświęca się Bogu. Bóg teraz może 

wkroczyć i dokonywać cudów swej łaski. 
 
 Żyję tylko po to, aby być posłuszny znakom Boga. (bł. Jan XXIII) 

 
 Bądź posłuszny w milczeniu. Powściągnij ten jęzor. 

 
 Być posłusznym zawsze i wszędzie, to jakby przyjąć na siebie męczeń-

stwo, które czyni z ciebie męczennika bez śmierci. 
 
 Jeśli posłuszeństwo cię denerwuje, oznacza to, że jesteś pyszałkiem. 

 
 Należy być posłusznym ustami, sercem i umysłem. – Należy być po-

słuszny nie człowiekowi lecz Bogu. 
 
 „Posłuszeństwo” jest pokorą woli, która poddaje się cudzej woli z mi-

łości do Boga. 
 
 Skromność i posłuszeństwo są warunkami niezbędnymi, by przyjąć 

dobrą naukę wiary. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Cała nasza wiara zasadza się na posłuszeństwie; przez posłuszeństwo 

okazujecie, że jesteście wierni. 
 
 Bez posłuszeństwa nikt nie może wejść do krainy wieczności. (św. Ka-

tarzyna ze Sieny) 
 
 Cnoty są przyjaciółkami duszy, a jedną z największych jest prawdziwe 

posłuszeństwo. 
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 Dla posłusznego (w zakonie), który nie ma woli własnej, zmęczenie jest 

przyjemnością, westchnienie – pokarmem, łzy – napojem. 
 
 Gdzie odczuwamy zapach cnoty posłuszeństwa? W modlitwie. 

 
 Im bardziej dusza postępuje w świetle wiary, tym bardziej wzrasta 

cnota posłuszeństwa. 
 
 Posłuszeństwo Chrystusa wynagrodziło wasze nieposłuszeństwo, i wy 

macie udział w łasce Jego posłuszeństwa... 
 
 Posłuszeństwo jest równoległe z pokorą. Ze wzrostem pokory wzrasta 

również posłuszeństwo. 
 
 O, posłuszeństwo! Dokonujesz podróży bez trudu i bezpiecznie przy-

bywasz do portu zbawienia. 
 
 O, posłuszeństwo, zawsze złączone z pokojem i poddaniem się Słowu, 

tyś jest królem, uwieńczonym swą mocą. 
 
 O, posłuszeństwo, jesteś proste bez zakrętów, jesteś jutrzenką zwia-

stującą światło miłości Bożej. (św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 Bądź jak najdoskonalej posłuszny. 

 
 Czyń, co, kiedy i jak Pan Bóg chce = zgoda z Wolą Bożą i posłuszeń-

stwem = najwyższa mądrość. 
 
 Ludzie świeccy tego pojąć nie mogą i patrzą na to, co nam jest najmilsze 

w Zakonie, na św. posłuszeństwo, jako na niewolę jaką. Jest to tajem-
nica dla nich zakryta. 

 
 Prawdziwie posłuszny jest jak trup, ślepy. (św. Maksymilian Maria 

Kolbe) 
 
 Będą w piekle dusze, co różne cnoty spełniały... tylko posłusznych nie 

będzie. 
 
 Posłuszeństwo – to cała nadzieja świętości. (bł. Honorat Koźmiński) 
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 Akt posłuszeństwa dokonany z miłości ku Bogu, więcej znaczy niż naj-

surowsze pokuty podejmowane z własnej woli. 
 
 Nauczmy się milczeć, a wtedy łatwiej nam będzie nauczyć się tego, co 

trudniejsze – dobrze, święcie mówić. 
 
 Nie wywołujcie walki, ale i nie cofajcie się przed walką życiem mozol-

nym, czystym, pełnym dobroci i poświęcenia dla bliźnich, posłuszeń-
stwa względem świętego Kościoła katolickiego – głoście wszędzie, że 
jesteście dziećmi tego Kościoła. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Opuściłem wielu przyjaciół ze względu na posłuszeństwo Bogu, który 

chciał mnie mieć gdzie indziej. 
 
 W Maryi mamy wzór najdoskonalszego posłuszeństwa wobec prawa 

Bożego. (św. Leopold Mandić) 
 
 Gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty. Gdzie nie ma cnoty, tam 

nie ma dobra, nie ma miłości, a gdzie nie ma miłości, nie idzie się do 
nieba. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Bez posłuszeństwa autorytet nie ma żadnej wartości. 

 
 Dobry przykład przełożonych ułatwia podwładnym posłuszeństwo. 

 
 Sto razy jest lepsze posłuszeństwo, aniżeli ofiara. (bł. Rupert Mayer) 

 
 Człowiek znajduje w posłuszeństwie unice-

stwienie miłości własnej i prawdziwą wol-
ność dziecka Bożego 

 
 Musi być coś wielkiego i boskiego w cnocie 

posłuszeństwa, skoro nasz Pan tak ją uko-
chał od urodzenia aż do śmierci, skoro 
wszystkich czynów swojego życia dokonał 
w posłuszeństwie. (św. Wincenty a Paulo) 

 
 


