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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

POWOŁANIE 
 
 Kto porzuca wszystko dla miłości boga, wie, że zostawił niewiele w po-

równaniu z tym, co znalazł; ponieważ znajduje w Bogu tyle dóbr, że 
uważa całą resztę za nicość. Pozostawił rodziców i znajduje Pana; po-
zostawił dzieci, a znajduje wiele dzieci duchowych; pozostawił dobra 
materialne, a znajduje dobra duchowe; pozostawił ludzi, a znajduje 
Anioły. (św. Albert) 

 
 Wszystkie stworzenia przez swoje posłannictwo i swój cel przyczy-

niają się w takiej mierze do piękności wszechświata, że nawet rażące 
szczegóły łączą się w harmonijną całość, gdy patrzymy z ogólnego 
punktu widzenia. (św. Augustyn) 

 
 ... wyśpiewam przed niebem i ziemią pieśń niezgłębionego miłosier-

dzia Pańskiego. Jest to dzieło i posłannictwo moje, które mi Pan prze-
znaczył od założenia świata. (św. Faustyna Kowalska) 

 
 Aby zdecydować o swoim powołaniu, trzeba doprowadzić się do chwili 

śmierci; stąd widzi się to, co jest rzeczywiste i prawdziwe. 
 
 Kiedy syn porzuca swoich rodziców, bo jest posłuszny powołaniu, Je-

zus Chrystus zajmuje jego miejsce w rodzinie. 
 
 Kiedy rozmawiam z młodymi, mówię im, że najcenniejszą perłą, którą 

mogą odnaleźć, jest poznanie własnego powołania. 
 
 Największy dar, jaki Bóg może dać rodzinie, to powołanie do kapłań-

stwa. 
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 W wątpliwościach na temat powołania powiedz samemu sobie: gdy-

bym znajdował się teraz na progu śmierci, co pragnąłbym uczynić? W 
jakim stanie chciałbym przeżyć moje życie, aby zbawić moją duszę i 
czynić dobro? 

 
 Wydaje mi się poważnym błędem mówienie, że powołanie trudno jest 

poznać. Pan stawia nas w okolicznościach takich, że nie mamy innego 
wyboru jak tylko iść naprzód, jeżeli tylko się na to zgodzimy. (św. Jan 
Bosko) 

 
 Nie miej wątpliwości: twoje powołanie to największa łaska, jaką Pan 

Bóg mógł cię obdarzyć. Okaż Mu swoją wdzięczność. 
 
 Powołanie do apostolstwa zsyła Bóg. Ale ty nie możesz zaniechać za-

pewnienia środków: modlitwa, umartwienie, nauka czy praca, przy-
jaźń, nadprzyrodzone spojrzenie.... życie wewnętrzne. 

 
 ... powołanie jest powodem do wielkiej i świętej dumy, dowodem wy-

braństwa, szczególnej miłości, którą okazał Bóg w konkretnej chwili, a 
która jednak tkwiła w Jego umyśle przez całą wieczność. 

 
 Twoje powołanie jako chrześcijanina wymaga od ciebie, abyś tkwił w 

Bogu i równocześnie zajmował się sprawami ziemi, biorąc je obiektyw-
nie, takimi, jakimi są: aby je przywrócić Jemu. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Każdemu z ludzi wyznaczył Bóg jakieś określone posłannictwo na tym 

świecie – i już wtedy, gdy wszechświat stwarzał, tak skierował pierw-
sze przyczyny, aby łańcuch nieprzerwany ich skutków tworzył wa-
runki, okoliczności do wypełnienia tego posłannictwa jak najodpo-
wiedniejsze. 

 
 Każdy człowiek rodzi się ze zdolnościami dostosowanymi do zleco-

nego sobie zadania i przez cały ciąg życia otoczenie i okoliczności – 
wszystko tak się składają, aby mu dopięcie celu możliwe i łatwe uczy-
nić. (św. Maksymilian Kolbe) 

 
 Gdy jesteście wierni swemu powołaniu, Bóg was osłania i broni od 

wszelkich niebezpieczeństw i nikt wam zaszkodzić nie może. 
 
 Jeżeli zakon odpowiada wiernie swemu powołaniu, żadna siła na świe-

cie zniszczyć go nie potrafi. 
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 Skoro ci Pan Bóg dał łaskę powołania, to da ci też i łaskę wytrwania, bo 

bez tej łaski nikt by wiernym być nie mógł. 
 
 Każde pragnienie obce naszemu powołaniu osłabia je. (bł. Honorat 

Koźmiński) 
 
 Zostawcie światu jego pociechy, a Bogu dziękować będziecie sercem 

całym za drogę, na której was postawił. (bł. Honorat Koźmiński) 
 
 Mówi Pismo Święte: Módlcie się jeden za drugich, abyście zostali zba-

wieni. Zatem każdy jest wezwany do wypełnienia jakiejś misji. 
 
 Nasz Pan, który zechciał nas wybrać, usposabia nas, abyśmy wstawiali 

się u Jego nieskończonej miłości, która chce zbawienia wszystkich lu-
dzi. (św. Leopold Mandić) 

 
 ... niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do 

czego Bóg go powołał. (św. Paweł, 1 Kor 7, 17) 
 
 Wszyscy jesteśmy powołani przez Pana do prowadzenia dzieła zba-

wiania dusz i starania się o Jego chwałę. 
 
 Pan Jezus od narodzenia wskazuje na nasze zadanie, które polega na 

tym, aby gardzić tym, co świat kocha i o co zabiega. (bł. Ojciec Pio) 
 
 Łzy radości stanęły mi w oczach, gdy z powodu mego powołania zosta-

łem zaszczycony więzieniem i niepewną przyszłością.  
 
 Nie w tym nasze zadanie życiowe, aby żyć beztrosko jak ptaki w kono-

piach, lecz w tym, aby Bogu służyć, wypełniać Jego świętą wolę i w ten 
sposób osiągnąć nasz cel ostateczny.  

 
 Wszystko jedno co robimy: głosimy kazania, walczymy czy cierpimy – 

najważniejsze, że dzieje się to wszystko dla Królestwa Bożego. (bł. Ru-
pert Mayer) 

 
 Miejsce każdego z nas zależy wyłącznie od naszego powołania. Powo-

łanie nie znajduje się po prostu po zastanowieniu i przeanalizowaniu 
różnych dróg – ono jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. (św. 
Edyta Stein) 
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 Istnieje powołanie do cierpienia z Chrystusem i przez nie do współ-

działania w Jego zbawczym dziele. Złączeni z Panem stajemy się człon-
kami Jego Ciała Mistycznego. W swych członkach Chrystus przedłuża 
własne życie i On sam w nich cierpi. Cierpienie w zjednoczeniu z Pa-
nem staje się Jego cierpieniem, jest włączone w wielkie dzieło zbawie-
nia i dlatego płodne. 

 
 Łaska powołania niech nie wbija nas w dumę, lecz czyni skromnymi i 

pełnymi wdzięczności. 
 
 Jakże pięknym jest powołanie, które czuwa, aby sól przeznaczona dla 

dusz nie utraciła swego smaku! (św. Teresa z Lisieux) 
 
 Służenie Bogu poprzez spełnianie potrzeb ludzkości. (św. Wincenty a 

Paulo) 
 
 

 


