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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

RADOŚĆ 
 
 Chcesz mieć radość wieczną, złącz się z Tym, który jest wieczny. 

 
 Dla chrześcijanina radość jest obowiązkiem. 

 
 Prawdziwą radość można sobie tu przygotować, ale uzyskać ją można 

dopiero w przyszłym życiu. 
 
 Radujmy się nadzieją wieczności, a nie chwilowymi przyjemnościami, 

które są próżne i znikome. 
 
 W Bogu ma radość sprawiedliwy. Nim się radują ludzie serca prawego. 

(św. Augustyn) 
 
 W domu Bożym nikt nie powinien być smutny. (św. Benedykt) 

 
 Prawdziwa radość nie spływa na nas od stworzeń, lecz od Stwórcy. 

(św. Bernard) 
 
 Dzieci, bądźcie radosne, nie chcę skrupułów ani melancholii – wystar-

czy mi, że nie grzeszycie. 
 

 Radosny duch łatwiej niż melancholijny osiąga chrześcijańską dosko-
nałość. (św. Filip Nereusz) 

 
 Smutek jest największym sprzymierzeńcem szatana, bo tą drogą, która 

wiedzie naprawdę do nieba jest radość. 
 
 Ponure twarze nie pasują do radości domu niebiańskiego. (św. Filip 

Nereusz) 
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 Radość duszy jest zdolna uśmierzyć także ból ciała. Jeżeli do bólu ciała 

dodamy również smutek wewnętrzny, choroba się pogłębi. (św. Giro-
lamo) 

 
 Radość serca stanowi niezawodny znak, że żyje się w stanie łaski Bożej. 

(św. Grzegorz Wielki) 
 
 Cóż za radość wierzyć, że Bóg kocha nas do tego stopnia, że w nas 

mieszka, że jest towarzyszem naszego wygnania, powiernikiem, przy-
jacielem we wszystkich chwilach! (bł. Elżbieta z Dijon) 

 
 Radość otwiera serce, smutek je zamyka.  

 
 Smutny święty to nieszczęsny święty. (św. Franciszek Salezy) 

 
 Niech ci, co należeć będą do szatana chodzą z głową opuszczoną, my 

powinniśmy się radować w Panu. 
 
 Bóg jest radością. Dlatego przed swój dom wystawił słońce. (św. Fran-

ciszek z Asyżu) 
 
 Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny! (św. Jakub, Jk 

5, 13) 
 
 Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać – to najlep-

sza filozofia. 
 
 Nie nazywajcie dnia radosnym, który pozostawia wyrzuty sumienia w 

waszej duszy. 
 
 Pan kocha, kiedy to, co dla Niego czynimy, czynimy z radością.  

 
 To, co raduje i podnosi ciało, musi mieć na celu łatwiejsze poddanie go 

duszy. (św. Jan Bosko) 
 
 Radość jest celem duszy: oświetla tego, kto ją ma i ogrzewa wszystkich, 

na których padają jej promienie. 
 
 Dobra moralne, dla swej wartości, zasługują na pewną radość, jaką 

może mieć z nich ten, kto je posiada.  
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 W radościach i przyjemnościach ze swoim lękiem, i prawdą, uciekaj się 
zawsze do Boga, a nie zostaniesz oszukany ani złapany w nicości. (św. 
Jan od Krzyża) 

 
 Częsta i subtelna radość, która zawsze powinna gościć w moim sercu, 

znajduje swój najszczerszy wyraz w najdrobniejszych nawet czynach. 
 
 Miłość Boga, nie moja; wola Boga, nie moja; wygoda innych, nie moja. 

Zawsze, wszędzie i z wielką radością. 
 
 Młody człowiek powinien być radosny i wesoły... Radość sprawia, że 

dusza komunikuje się bezpośrednio z refleksem Boga. 
 
 Mój związek z Bogiem, od rana do wieczora a także i w nocy, z Bogiem 

i z rzeczami Boga, daje mi wieczną radość i spokój we wszystkim, daje 
mi cierpliwość. 

 
 Musimy troszczyć się o naszą radość, aby utrzymać w skrusze ducha 

swojego i praktykować skruchę, aby wzrastała radość.  
 
 Pan pozostawia nas w niepewności co do naszego wiecznego zdrowia, 

ale daje znaki, wystarczające do zapewnienia nam wewnętrznego spo-
koju i sprawia, że kwitnie nasza radość. 

 
 Prawdziwa, chrześcijańska radość nie może obyć się bez akcentów, na 

które składają się powściągliwość i rozróżnienie. 
 
 Szukajcie radości, niosąc wszędzie nutę szczerości, prawości, unikając 

tego, co jest kłamstwem i udawaniem, aby z waszego życia mógł wy-
pływać nieustający strumień wody żywej, sięgający aż do życia wiecz-
nego. (bł. Jan XXIII) 

 
 Gdy wszystko idzie dobrze, radujmy się, błogosławiąc Boga w dzięk-

czynieniu. Gdy idzie źle? Radujmy się, błogosławiąc Boga, gdyż dopusz-
cza nas do swego słodkiego Krzyża. 

 
 Jakąż niezmąconą radość przynosi ci oddanie się Bogu!... I jakimż nie-

pokojem, i jakąż gorliwością powinieneś pałać, aby wszyscy uczestni-
czyli w twej radości. 

 
 Oto rada, którą wam natrętnie powtarzam: Bądźcie radośni, zawsze ra-

dośni. – Niechaj się smucą ci, którzy nie uważają się za dzieci Boże. 
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 Radość chrześcijańska nie jest uczuciem fizjologicznym: jej podstawa 

jest nadprzyrodzona i jest silniejsza niż choroba i przeciwności. 
 
 Radość człowieka Bożego musi się udzielać: być łagodna, zaraźliwa, 

powabna... Słowem ma być tak nadprzyrodzona, tak atrakcyjna i tak 
naturalna, aby pociągała za sobą innych na drogi chrześcijańskie. (bł. 
Josemaria Escriva) 

 
 Nie miejsce na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed za-

gładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia. 
 
 Weźmy z naszego stołu coś, co może pomóc ubogim. Dając radość in-

nym, sami ją w zamian otrzymujemy. (św. Leon Wielki) 
 
 Im więcej daję innym ludziom wesela, radości – ale tej świętej, Bożej 

radości – tym łatwiej mi będzie trafić do ich przekonania, łatwiej wy-
wierać na nich wpływ. 

 
 Pierwsze moje apostolstwo to apostolstwo pogody ducha, świętej ra-

dości. 
 
 Stała pogoda ducha, ten promień szczęścia Bożego przenikający na ze-

wnątrz – oto prawdziwa cnota, oto cenny środek pokutny, oto owocne 
apostolstwo. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Zostaliśmy stworzeni do radości i szczęścia, starajmy się żyć szczęśli-

wie: będziemy mieli z tego korzyść i wypełnimy wolę Boga. (św. Leo-
nard Murialdo) 

 
 Doskonała radość istnieje wyłącznie w doskonałym oddaniu siebie 

Bogu i ludziom, tak najuboższym jak i fizycznie, i moralnie, zdeformo-
wanym. (bł. Alojzy Orione) 

 
 Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z po-

wodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary 
okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież pró-
buje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chry-
stusa. (św. Piotr, 1 P 1, 6-7) 

 
 ... ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osią-

gniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz. (św. Piotr, 1 P 1, 8-9)  
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 Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się. (św. 

Paweł, Flp 4, 4) 
 
 Zawsze się radujcie. (św. Paweł, 1 Tes 5, 16) 

 
 Raduj się w Panu, gdyż Bóg ciebie kocha. (św. Paweł od Krzyża) 

 
 To cudowny apostolat: biednym ludziom nieść radość. (bł. Rupert 

Mayer) 
 
 Pan kocha serca radosne, dusze zawsze uśmiechnięte. 

 
 Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy. (św. Teresa z 

Avili) 
 
 Radość, której gorączkowo szukają ludzie tego świata pośród przyjem-

ności, nie jest niczym innym jak płochliwym cieniem, podczas gdy na-
sza radość szukana i smakowana w trudach, i cierpieniach, jest najsłod-
szą rzeczywistością, wstępem szczęścia niebiańskiego. 

 
 Radość ma swoją siedzibę w głębi duszy, można ją mieć nawet w ciem-

nym więzieniu jak i we wspaniałym pałacu. (św. Teresa z Lisieux) 
 
 Ten, kto chce być lepszy, musi mieć duchową radość. (św. Tommaso 

da Villanowa) 
 
 Czy dobrze się raduje ten, kto nie miłuje dobra, które by radość mu 

sprawiało? (św. Augustyn)  
 
 Żyjcie zawsze radością. Ta radość tryska z czystości serca i wytrwało-

ści w modlitwie. 
 
 Radość jest potrzebna duszy jak ciału krew. (św. Franciszek z Asyżu) 

 
 Radość jest dobrem chrześcijańskim, które będziemy posiadać tak 

długo, jak długo będziemy walczyć o nią, gdyż jest konsekwencją po-
koju. 

 
 Pierwszym krokiem do przybliżenia innym drogi Chrystusowej jest to, 

by widzieli, że jesteś radosny, szczęśliwy i w sposób pewny podążasz 
ku Bogu. (bł. Josemaria Escriva) 


