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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

PRACA I OBOWIĄZKI 
 
 Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę. 

 
 Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone 

są największymi zadaniami i odpowiedzialnością. (św. Augustyn) 
 
 Rzecz bardzo trudna staje się łatwą, gdy ją z ochotą czynisz. (św. Ber-

nard) 
 
 Nie kochajcie za mocno dzieła, które może wzbudzić w was niepokój o 

powodzenie: pozostawcie to w ręku Boga. 
 
 Musimy się troszczyć o dobra ziemskie i na nie pracować, ale troska ta 

ma być wyższa od troski ludzi światowych. Oni pracują z miłości dla 
siebie, my pracujemy z miłości ku Bogu. (św. Franciszek Salezy) 

 
 Zawsze wykonuj jakąś pracę, aby szatan nigdy nie znalazł cię bez zaję-

cia. (św. Girolamo) 
 
 Człowiek tak powinien Boga prosić, jakby całe powodzenie tylko od 

Boga zależało; a tak pracować i starać się, jakby wszystko zależało od 
jego pracy. (św. Ignacy Loyola) 

 
 Im większa godność i urząd, tym większe obowiązki. Kto więcej ode-

brał, więcej oddać musi. (św. Ignacy Loyola) 
 
 Będzie szeroko wynagrodzony wszelki trud poniesiony w imię miłości 

naszego Mistrza, naszego dobrego Jezusa. 
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 Człowiek narodził się do pracy, lecz tylko ten, kto pracuje z miłością i 

pilnością, swój trud znajduje lekki. 
 
 Jeżeli Bóg pragnie naszego dzieła, da nam środki do jego realizacji: kto 

pracuje dla jakiegoś celu, ma prawo do środków, a my jesteśmy pewni, 
że one nadejdą. 

 
 Kto chce owocnie pracować, musi mieć miłość w sercu i praktykować 

cierpliwość w działaniu. 
 
 Niech dobre dzieła, których ktoś może dokonać, nie czekają na jutro. 

 
 Pracujmy sercem: Bóg będzie umiał zapłacić nam jak dobry pan. 

Wieczność będzie dostatecznie długa dla naszego wypoczynku. 
 
 Żyjemy w czasach, w których trzeba działać. Świat stał się materialny, 

dlatego trzeba pracować i dać poznać dobro, które czynimy. (św. Jan 
Bosko) 

 
 Jak nauczyciel przynagla uczniów do książki, tak potrzeba ludzi do 

pracy. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Na tym świecie wielokrotnie trzeba zginać plecy pod ciężarem trudu. 

Przyobleczmy się więc w gorliwość i pracujmy dla miłości. 
 
 Pamiętam o następującej maksymie: robić, umieć robić, dawać do ro-

bienia, pozwolić robić. 
 
 Praca jest wielką misją: jest ona dla człowieka inteligentną i pełną mi-

łości współpracą z Bogiem Stwórcą, od którego otrzymał dobra ziemi, 
aby je uprawiać i pomnażać. 

 
 Tak jak grzech sprowadza gniew Boży, tak uświęcenie pracy i cierpie-

nia sprowadza na rodzaj ludzki miłosierdzie Boga. 
 
 Wiemy, że trzeba pracować... Jasne jest jednak, że nikt nie zazna więk-

szego spokoju od zdolnego, dobrego, uczciwego robotnika, kochają-
cego swoją rodzinę i poruszanego świętą Bojaźnią Bożą. (bł. Jan XXIII) 

 
 Daj nadnaturalny powód twojemu codziennemu zawodowemu zajęciu, 

a uświęcisz swoją pracę. 
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 Heroizm pracy polega na wykonaniu do końca każdego zadania. 

 
 Jeżeli musisz służyć Bogu swoim rozumem, to dla ciebie nauka jest po-

ważnym obowiązkiem. 
 
 Kiedy poważnie będziesz pracował dla Pana boga, największa Twoja 

rozkosz będzie polegać na tym, że wielu z tobą współzawodniczy. 
 
 Najlepszym wyrazem ducha ofiary jest wytrwałość w rozpoczętej 

pracy: zarówno kiedy sprawia przyjemność, jak też kiedy jest żmudna. 
 
 Podoba mi się twoje hasło apostolskie: „Pracować bez wytchnienia”. 

 
 Praca jest pierwszym powołaniem człowieka, jest błogosławieństwem 

Bożym, i żałośnie mylą się ci, którzy uważają ją za karę. 
 
 Praca nad naszym osobistym uświęceniem odbija się na świętości tylu 

dusz i także Kościoła Bożego. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Bóg nie przestaje wymagać od nas własnej pracy, ale obok tego i za-

gląda w serce człowieka, łatwo się zlituje nad słabością ludzką i zawsze 
jest obecny tam, gdzie sam człowiek wystarczyć nie może. (św. Rafał 
Józef Kalinowski) 

 
 Dobra intencja w pracy, to jedynka przed zerami. Wielkich skarbów 

pozbawiają się ludzie, pracując bez dobrej intencji. (św. Maksymilian 
Maria Kolbe) 

 
 Kazania piękne i praca bez modlitwy żadnego owocu nie przyniesie. 

 
 Małe rzeczy z wielką czyń miłością. 

 
 Nawet modlitwa, pokuta i uczynki skądinąd same w sobie dobre, nie 

będą Niepokalanej miłe, jeżeli one przeszkadzają ci do dobrego speł-
nienia swych obowiązków. W nich bowiem właśnie jest Jej wola. 

 
 Oczekuj rzeczy wielkich. Pilnie pracuj nad poznaniem Woli Bożej i żad-

nej ofiary i trudów Panu Bogu nie odmawiaj. 
 
 Cicha praca strzeże od pychy, od próżności, które tak chętnie towarzy-

szą wielkim działaniom. 
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 Uczucia nie są nieomylnym znakiem miłości Bożej, ale praca i cierpie-

nie ochotne dla Pana Boga okazują jej istnienie. (św. Maksymilian Ma-
ria Kolbe) 

 
 Praca jest pierwszą ofiarą, jaką człowiek z ciała swego, ze zmysłów 

swoich i z członków, i ze zdolności Panu Bogu codziennie składać po-
winien. (bł. Honorat Koźmiński) 

 
 Bardzo często cichą pracą, bez oklasków i pochwał więcej robi się do-

brego aniżeli głośną, hałaśliwą działalnością, którą ludzie otaczają 
uznaniem i aureolą świętości. 

 
 Czy to nie piękna praca – współpracować z Chrystusem dla zbawienia 

dusz. 
 
 Nie myśl, że drobny obowiązek to nic ważnego. Czy duży, czy mały, je-

żeli obowiązek – to wola Boża i tę trzeba jak najdokładniej wypełniać. 
 
 Nie wystarczy tylko modlić się: „Przyjdź Królestwo Twoje”, trzeba 

także pracować nad tym, by Królestwo Boże przyszło. 
 
 Obowiązek, chociaż trudny i męczący, jeżeli jest dobrze wykonywany, 

zawsze daje radość i zadowolenie. 
 
 Pracujmy, bo tak Bóg każe, ale modlitwą uświęcajmy naszą pracę, mo-

dlitwą czyńmy ją owocodajną, modlitwą zamieniajmy ją w ofiarę Bogu 
miłą.  

 
 Pracujemy licząc na naszą umiejętność, nasze doświadczenie, nasz ro-

zum – za mało liczymy na Boga! 
 
 Przed Panem Bogiem odpowiadamy tylko za pracę i jej intencję, a nie 

za owoce, których obfitość jedynie od Boga zależy. 
 
 Uczmy nasze dzieci pracować, kochać pracę, znaleźć szczęście w pracy. 

Ale żeby tak być mogło, trzeba od najmłodszych lat przyzwyczajać 
dziecko do pracy. 

 
 Nieszczęśliwy to człowiek, który sądzi, że nic nie umie, nie może, który 

nie wyznaczył i nie wybrał sobie żadnej określonej pracy. (bł. Jerzy 
Matulewicz) 
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 W pracy wewnętrznej wakacji nie ma. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z 

Jego wolą. (św. Paweł, Flp 2, 13)  
 
 Kto nie chce pracować, niech też nie je. (św. Paweł, 2 Tes 3, 10) 

 
 ... u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i 

zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. 
(św. Paweł, 2 Tes 3, 8) 

 
 Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili, 

starali się zachować spokój, spełniać swoje obowiązki i pracować wła-
snymi rękami. (św. Paweł, 1 Tes 4, 11) 

 
 Modlitwa i praca – to największe błogosławieństwo dla człowieka. 

 
 Człowiek miłujący Boga już z tego powodu jest sumienny w pracy... (bł. 

Rupert Mayer) 
 
 Dziś pracuje się tylko dla pieniędzy, a zarobione pieniądze obraca się 

na konsumpcję. 
 
 Jeżeli będziemy przepojeni świadomością, iż pracujemy dla Pana Boga, 

będziemy wykonywać naszą pracę dobrze. 
 
 Nie z działań wzorcowych składa się praca wspólnoty, lecz z brater-

skiego współdziałania. 
 
 Ofiarna, dzielna praca na dalszą metę będzie miała zawsze siłę przebi-

cia. 
 
 Za naszą pracą musi stać Bóg. On jest w końcu tym, dla którego pracu-

jemy. Wówczas praca otrzyma całkiem inne oblicze. (bł. Rupert 
Mayer) 

 
 Ostatecznie trzeba siebie uważać za narzędzie w ręku tej Siły, przy po-

mocy której powinniśmy oddawać się pracy. (św. Edyta Stein) 
 
 Spieszcie się powoli! Będziecie wykonywać wszystko zawsze szybko i 

na czas, jeśli będziecie to wykonywać dobrze. (św. Franciszek Salezy) 
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 Praca ręczna jest przewidziana do czterech celów: po pierwsze, aby za-

pewnić sobie to, co konieczne do życia; po drugie, aby uniknąć bez-
czynności, która jest źródłem wszelkiego zła; po trzecie, aby powstrzy-
mać pożądanie, ponieważ praca wyczerpuje ciało i po czwarte, aby dać 
nam możliwość dawania jałmużny. (św. Tomasz z Akwinu) 

 
 Bóg nie tyle patrzy na zewnętrzność naszych dzieł, ile na stopień miło-

ści i czystość intencji, z jakimi je wypełniamy. (św. Wincenty a Paulo) 
 
 Błagam Boga, aby raczył uczynić mnie pracownikiem niezmordowa-

nym. (św. Wincenty Pallotti) 
 

 Jeśli naprawdę pragniemy uświęcić pracę, musimy spełniać nieuchron-
nie pierwszy warunek: pracować i to pracować dobrze! Z ludzką i nad-
przyrodzoną powagą. 

 
 Każda praca ofiarowana Panu, choćby najbardziej ukryta i nieznaczna, 

nosi w sobie siłę boskiego życia! 
 
 Kiedy musisz rozkazywać, nie upokarzaj: postępuj delikatnie; szanuj 

inteligencję i wolę tego, który ci jest podwładny. 
 
 Nie stwarzaj sobie obowiązków innych niż... chwała Boga, Jego Miłość, 

Jego Apostolstwo. 
 
 Osoba prawdziwie pobożna, bez dewocji, wypełnia swoje zadania za-

wodowe w sposób doskonały, gdyż wie, że ta praca jest modlitwą 
zwróconą do Boga. 

 
 Poczuj odpowiedzialność swej misji: patrzy na ciebie całe Niebo! 

 
 Poprzez swoją pracę zawodową wykonywaną z możliwą perfekcją 

nadprzyrodzoną i ludzką, możesz – i musisz! – wprowadzać zasady 
chrześcijańskie tam wszędzie, gdzie wykonywać będziesz swój zawód 
bądź funkcje. 

 
 Praca wykonana połowicznie jest jedynie karykaturą całopalnej ofiary, 

której domaga się od ciebie Bóg. 
 
 Szczera pobożność, prawdziwa miłość do Boga pobudza do pracy, do 

wykonywania – choć to kosztuje – codziennych obowiązków. 
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 Pracuj z radością, w pokoju, w obecności Boga. – W ten sposób wyko-

nasz swoje zdanie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem: wytrwasz do 
końca, choćbyś się czuł wyczerpany, wykonasz ją dobrze...a twoje 
prace spodobają się Bogu. 

 
 Winieneś być czujny, aby twoje sukcesy zawodowe czy twoje niepowo-

dzenia – bo nadejdą! – nie przesłoniły ci ani na chwilę prawdziwego 
celu twojej pracy: chwały Bożej! 

 
 Winieneś pracować z tak nadprzyrodzoną wizją, że dozwolisz na zaję-

cie się swoją pracą jedynie po to, aby uczynić ją boską: w ten sposób to, 
co ziemskie, staje się boskie, a to, co doczesne, staje się wieczne. (bł. 
Josemaria Escriva) 

 

 

 

 


