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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

PRAWDA 
 
 Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu 

tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada. 
 
 Jeśli chcemy być prawdziwie szczęśliwi, powinniśmy wszystko pozo-

stawić na boku, a zająć się poszukiwaniem prawdy. 
 
 Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka 

prawda. 
 
 Prawda może być słodką i gorzką. Jest słodką, gdy jest dla nas wyrozu-

miała, a gorzką, gdy chce nas uzdrowić. 
 
 Są tacy, co otwierają uszy i serca prawdzie, gdy przeciwności ich prze-

śladują, ale rzadko zdarza się im to w chwilach pomyślności. (św. Au-
gustyn) 

 
 Nie lubi Prawda zakątków, nie lubi dróg tajemnych. Stoi ona w po-

środku: miłuje karność i życie wspólne, wspólne starania. (św. Ber-
nard) 

 
 Chmury nieraz zakrywają słońce, ale gdy ustąpią, tym milej ono i ja-

śniej świeci. Pognębiona prawda kryje się na jakiś czas, ale po pewnym 
czasie tym wspanialej jaśnieje. (św. Ignacy Loyola) 

 
 Prawda nigdy się nie starzeje, nigdy się nie zmienia, nigdy nie przestaje 

być prawdą, a w obliczu wszelkich przeszkód, wykrętów, matactw i 
złorzeczeń zawsze tylko wzrasta i wzrasta. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Prawda nobilituje tego, kto ją wyznaje otwarcie i bez względu na ludzi. 
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 Jeżeli trzeba mówić prawdę i całą prawdę, nie rozumiem dlaczego mają 

temu towarzyszyć grzmoty i błyskawice Synaju, zamiast aury spokoju 
i pogody Jezusa nad jeziorem czy na górze. 

 
 Prawda jest światłem, w którym powinna zanurzyć się cała osoba i 

która nadaje ton pojedynczym poczynaniom życia. 
 
 Mamy prawdę w sercu i ona daje światłość duszy, radość życiu, każdy 

zryw ku dobru. (bł. Jan XXIII) 
 
 Ostrożny to taki, kto potrafi przemilczeć taką część prawdy, której 

ujawnienie byłoby niewłaściwe i przemilczawszy ją, nie niszczy 
prawdy, którą mówi. 

 
 Zawsze będę mówił prawdę, ale z łagodnością i przemilczając to, co 

mogłoby wyglądać na odwet za to, że mnie urażono. (bł. Jan XXIII) 
 
 Często prawda bywa tak nieprawdopodobna!... Przede wszystkim dla-

tego, że wymaga konsekwentnego życia. 
 
 Nie bój się nigdy powiedzieć prawdy, nie zapominając, że czasami le-

piej jest zamilczeć, z miłością bliźniego. Lecz nie milcz nigdy z powodu 
niedbalstwa, wygodnictwa bądź z tchórzostwa. 

 
 Nie obawiaj się prawdy, choćby ta prawda miała spowodować twoją 

zgubę. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Prawda nie lęka się światła, nie lęka się utraty życia, ponieważ jest 

skłonna oddać je z miłości do prawdy. Ona się lęka tylko Boga. (św. 
Katarzyna ze Sieny) 

 
 Chociaż nie wszyscy miłują prawdę, to jednak ona jedyna tylko może 

być podstawą trwałego szczęścia. 
 
 Jedynie prawda może być i jest niezłomnym fundamentem szczęścia 

tak poszczególnych ludzi jak i całej ludzkości. 
 
 ... nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bo-

żego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obli-
czu Boga osądowi sumienia każdego człowieka. (św. Paweł, 2 Kor 4, 
2) 
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 Żadnej prawdy nie może nikt zmienić, ale może tylko prawdy poszuki-

wać, znaleźć i uznać, i do niej życie swe dostosować, pójść drogą 
prawdy, we wszystkich sprawach, a zwłaszcza dotyczących ostatecz-
nego celu życia, stosunku do Boga, czyli w sprawach religii. (św. Mak-
symilian Maria Kolbe) 

 
 Aby iść zawsze drogą prawdy, trzeba mieć przed oczami Boga i pra-

gnienie przypodobania się Jemu. 
 
 Gdzie panuje uczciwość i prawdomówność, tam przysięgi są zbyteczne. 

(bł. Urszula Ledóchowska) 
 
 Daj, Panie, aby zaciętość i wściekłość złego ducha, szyderstwa i prze-

śladowania zepsutego świata nigdy nas nie wykoleiły i nie sprowadziły 
z drogi prawdy. 

 
 Ważna to rzecz, umieć dobrze walczyć o prawdę. Trzeba umieć tak bro-

nić prawdy, żeby nawet jej przeciwnicy wyszli przekonani, że broniący 
pełen jest dla nich miłości i szacunku. (bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 ... żyjąc prawdziwie w miłości sprawimy, by wszystko rosło ku Temu, 

który jest Głową – ku Chrystusowi. (św. Paweł, Ef 4, 15) 
 
 Pokora jest prawdą, a prawda jest pokorą. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Możecie mnie zgładzić, ale prawda musi być powiedziana. (bł. Rupert 

Mayer) 
 
 Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie 

wiedział. 
 
 Cała prawda jest od Boga. 

 
 Moja tęsknota za prawdą była jedyną moją modlitwą. 

 
 Prawda wychodząca z wiary jest czysta i wolna od mętów i pomyłek. 

(św. Edyta Stein) 
 
 Bóg jest Prawdą najwyższą, a pokora niczym innym nie jest, tylko trwa-

niem w prawdzie. 
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 Nie ma zaś prawdy większej nad tę, że sami z siebie nic nie mamy do-

brego, że nasza jest tylko nędza i nicość. (św. Teresa z Avili) 
 
 Dopiero w niebie zobaczymy całą prawdę. Na ziemi – to rzecz niemoż-

liwa. (św. Teresa z Lusieux) 
 
 ... prawda nauczana przez człowieka nie jest całkowicie wiarygodna, 

gdyż człowiek może się pomylić oraz wprowadzać w błąd; jeden tylko 
Bóg zaręcza bez cienia wątpliwości o poznaniu prawdy. 

 
 Zaraz po Bogu należy wielbić prawdę, jedynie ona czyni Mu ludzi bli-

skimi. (św. Tomasz z Akwinu) 
 
 

 

 


