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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

RADY I UWAGI DLA WIERZĄCYCH 
 
 Cnota w przeciwnościach najlepiej się sprawdza. 

 
 Czcić kogoś znaczy dawać każdemu, co mu się należy. (św. Ambroży) 

 
 Chcesz zostać wielkim, musisz przedtem być małym. Chcesz postawić 

wielki gmach, myśl o głębokich fundamentach. 
 
 Ciało nasze ma nam służyć do tego, abyśmy mogli służyć Bogu. 

 
 Nauczcie się kochać siebie, nie kochając s a m y c h siebie! 

 
 Rozumiejcie, by wierzyć, lecz wierzcie też, by dojść do zrozumienia. 

 
 Sercem się prosi, sercem się szuka, sercem się kołacze i sercu drzwi 

będą otworzone. 
 
 Serce wasze jest domem Bożym. 

 
 Świat wypowiada żołnierzom Jezusa Chrystusa wojnę podwójną: 

schlebia im, by ich oszukać, i przestrasza, by ich zgnębić. Nie dajmy się, 
a zwyciężymy świat. (św. Augustyn) 

 
 Jeżeli chcesz pojąć i zdobyć Chrystusa, uczynisz to znacznie prędzej, 

idąc Jego śladami niż czytając o Nim księgi.  
 
 Od drzewa można się więcej nauczyć niż z książki. (św. Bernard) 

 
 Przyglądajcie się zawsze sercom młodych: jeśli ta ich forteca jest za-

jęta, samoobrona nie będzie trwała długo. 
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 Jeżeli świat was nie szanuje, pocieszcie się, bo przynajmniej raz was nie 

oszukuje. (św. Franciszek Salezy) 
 
 Kto w ukryciu cnotliwie żyje, podobny jest do żaru pod popiołem; kto 

przez dobre życie innym przykład daje, podobny jest do lampy przy-
świecającej innym. 

 
 Milszy mi jest człowiek cnotliwy z niskiego rodu, niż złoczyńca z rodu 

książęcego. 
 
 Dobrze jest odmówić sobie nieraz dozwolonej uciechy, aby chęć ku nie-

dozwolonej, tym łatwiej zwyciężyć. (św. Grzegorz Wielki) 
 
 Bóg przemawia do wielkich i świętych ludzi nie w gwarze i hałasie 

świata, ale w ciszy i samotności. Wśród hałasu, zabaw i zajęć świato-
wych dusza głosu Bożego nie potrafi zrozumieć i usłyszeć.  

 
 Gdy się zbliżysz do ognia, to cię grzeje; gdy się zbliżysz do człowieka 

cnotliwego, to mimowolnie pociąga cię do cnoty. 
 
 Nierozważny zapał więcej cnocie szkodzi niż pomaga. Jeśli konie za 

prędko pędzą, łatwo wóz wywrócą. Wszystkie szlachetne owoce po-
woli dojrzewają. 

 
 Ubogi łatwiej dojdzie do nieba niż bogaty. Cnotliwy i w ubogiej sukni 

miły jest Bogu. 
 
 Traktujmy grzeszników tak, jak matka swe chore dziecko - bardziej je 

pielęgnuje niż wszystkie zdrowe! (św. Ignacy Loyola) 
 
 Prawdziwa zasługa zawsze jest skromna, gruntowna wiedza zawsze 

sprawiedliwa. (bł. Arnold Janssen) 
 
 Kto wypełnia Jego przykazania trwa w Bogu, a Bóg w nim. (św. Jan, 1J 

3, 24) 
 
 Wszystko róbcie wspólnie pod okiem dobrego Boga! I pomyśleć, że On 

wszystko widzi, na wszystko ma baczenie! (św. Jan Maria Vianney) 
 
 Dobra katolicka doktryna mówi nam, że istnieje wieczna młodość i jest 

prerogatywą tych, którzy noszą Chrystusa. 
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 Niedziela to czas powstrzymywania się od zużywania się wszelkich 

energii fizycznych. Człowiek odnawia się wtedy i nabiera energii du-
chowej poprzez głęboką łączność duszy z Bogiem, poprzez rozmowę z 
Nim, medytację i obrzęd ofiarny. 

 
 Raj na ziemi jest mądrym zastosowaniem rzeczy dobrych i pięknych, 

które Opatrzność rozproszyła po świecie, które do nikogo nie należą 
na własność, są użyteczne dla wszystkich. (bł. Jan XXIII) 

 
 Bądź pewny, że pojęcie śmieszności nie istnieje dla tego, kto postępuje 

w sposób doskonały. 
 
 Jesteś ambitny. Dążysz do wiedzy, władzy, wielkich czynów... To do-

brze, to doskonale. Ale... w imię Chrystusa, w imię Miłości. 
 
 Mówiła dusza rozmodlona: w intencjach niechaj Jezus będzie naszym 

celem, w uczuciach naszą miłością, w słowach tematem; w działaniach 
– wzorem. 

 
 Pytaj samego siebie: czy staram się uszlachetnić moją miłość wobec 

tych, którzy żyją ze mną? 
 
 Różaniec Święty to potężna broń. Używaj go z ufnością, a skutek 

wprawi cię w zadziwienie. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 ... umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświęt-

szej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie 
samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
[które wiedzie] ku życiu wiecznemu. (św. Juda, Jud 20-21) 

 
 Musisz być żołnierzem Jezusa Chrystusa; nie żołnierzem, który szuka 

swojej przyjemności, lecz żołnierzem wiernym takiego Króla, który w 
pracy, w utrudzeniu, w cierpieniach przebył żywot swój. 

 
 Męki Pańskiej nie trzeba nigdy zaniedbywać. Odprawiać rozmyślanie 

choćby się odczuwało trudności. (...) Jedynie tylko cierpienia Pana Je-
zusa mogą dać nam siłę do walki. (św. Rafał Józef Kalinowski) 

 
 Kto dobrze rządzi sobą, ten jest panem całego świata. Ten się nie lęka 

niczego, nie zabiega o nic, oprócz Boga. 
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 Kto służy Zbawicielowi, nie jest niewolnikiem, lecz panującym. (św. 
Katarzyna ze Sieny) 

 
 Czego teraz nie uformujesz w sobie, tego nigdy nie zrobisz.  

 
 To bierz z nauk, co tobie potrzebne. 

 
 Upomnienie jest aktem miłości. Przyjmuj je z wdzięcznością. 

 
 Zachowanie się zewnętrzne jest najskuteczniejszym kazaniem. (św. 

Maksymilian Maria Kolbe) 
 
 Z wielką cierpliwością wysłuchiwać wynurzeń innych, przyjmować ich 

cierpienia, krzepiąc ich na duchu, a swoje własne cierpienia topić w 
Najlitościwszym Sercu Jezusa. (św. Faustyna Kowalska) 

 
 Wyższe stany duszy i dary modlitwy powinny odpowiadać postępkom 

w duchu miłości, pokory i obserwacji. (bł. Honorat Koźmiński) 
 
 ile milczenie jest ważną rzeczą, o tyle jeszcze ważniejszą jest umieć li-

czyć się ze słowami – mówić, kiedy potrzeba, i to, co potrzeba. (bł. Ur-
szula Ledóchowska) 

 
 Wierz mocno świętemu Józefowi, który jest bardzo dobry i bardzo po-

tężny. Módl się jak potrafisz. (św. Leopold Mandić) 
 
 Niech nas jednoczy posłuszeństwo płynące nie z przymusu, lecz z po-

kornego serca, pełnego miłości Bogu i Zgromadzenia. 
 
 Niech panuje wśród nas radość i zapał w pracach, moc i wytrwałość w 

cierpieniach i wykonywaniu zamierzeń, roztropna stanowczość w rzą-
dzeniu. 

 
 Usiłujmy wyróżniać się i odznaczać nie znakami zewnętrznymi, lecz 

duchem, świętością życia, miłością Boga i bliźniego, silną wiarą, czystą 
i prawdziwie katolicką nauką, gorliwością, sumiennym wykonywa-
niem obowiązków, pracowitością i zręcznością w pracach. 

 
 Trzeba zastosować wszystkie środki, aby lepiej szerzyć chwałę Bożą, 

aby więcej dusz zbawić, aby przynajmniej czymś przyczynić się do roz-
woju Kościoła. 
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 Zdrowy duch w zdrowym ciele, by przez to człowiek był zdolny do słu-
żenia Bogu i do pracy dla zbawienia dusz. (bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w spo-

sób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cicho-
ścią, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. (św. Paweł, 
Ef 4,1-2) 

 
 ... abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez 

wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. (św. Paweł, Hbr 6, 
12) 

 
 Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, 

świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. 
(św. Paweł, Kol 3, 23) 

 
 Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują; do-

brym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. (św. Paweł, 1 Kor 
4, 12-13) 

 
 Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego 

dobra i zbudowania. (św. Paweł, Rz 15,2) 
 
 Niech każdy usiłuje celować w żarliwej miłości Boga i dbać o żywą, 

czynną i stałą wiarę. Wszelką czynność niech połączą z pamięcią na 
obecność Boga. W ten sposób będziemy modlić się nieustannie, z ła-
twością unikniemy grzechu i osiągniemy cnotę. 

 
 Niech w kuchni wszystko będzie wykonywane z miłością bliźniego i 

dbałością o czystość, tak, aby nie obrażać niczym zmysłów ani żołądka. 
 
 Prawdziwi mistycy są praktycznymi ludźmi czynu, a nie tylko myślicie-

lami i teoretykami. (św. Paweł od Krzyża) 
 
 Świat nas nie szanuje, ponieważ jesteśmy dziećmi Bożymi; pocieszmy 

się, ponieważ przynajmniej raz on zna prawdę i nie kłamie. (bł. Ojciec 
Pio) 

 
 Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni bra-

terskiej miłości, miłosierni, pokorni! Nie oddawajcie złem za zło ani 
złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! (św. 
Piotr, 1 P 3,8-9) 
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 Kto ma swoje miejsce w świecie, ten także w świecie znajdzie swoją 

drogę. 
 
 Niedziela winna być wielką bramą przez którą na teren powszednich 

dni tygodnia wchodzi życie wieczne i siła do pracy. (św. Edyta Stein) 
 
 ... postęp duszy nie na tym polega, aby dużo rozmyślała, tylko na tym, 

by dużo miłowała. (św. Teresa z Avili) 
 
 Odczuwam wielką radość nie tylko wtedy, gdy inni odkrywają moje 

niedoskonałości, ale przede wszystkim, gdy sama je czuję. To przewyż-
sza pochwały, które mnie nudzą. 

 
 Nic serca bardziej nie koi niż życzliwa myśl o drugim. 

 
 Wolałabym tysiąckrotnie przyjmować zarzuty, aniżeli czynić je innym. 

(św. Teresa z Lisieux)  
 
 Spieszmy na ratunek duszom. Są one obrazem Boga. Przenajdroższa 

Krew Jezusa Chrystusa odkupiła je. Przeznaczone są na przyszłych 
mieszkańców nieba. (św. Wincenty Pallotti) 

 Wobec siebie chcę postępować jak sędzia, względem innych jak dobra 
matka. (św. Wincenty Pallotti) 

 
 Bądź zawsze tego świadom i dziękuj Królowi za Jego szczególne wy-

braństwo, iż przez całe twoje życie znaczy twoje ciało i duszę królew-
ską pieczęcią Krzyża Świętego. 

 
 Dodaj do swego pokarmu „pikantną” przyprawę umartwienia. 

 
 Kiedy tracisz spokój i stajesz się nerwowy, to jakbyś odebrał rozum 

swojemu rozumowi. W takich chwilach słyszy się słowa Nauczyciela 
zwrócone do Piotra, który tonie w wodach swego niepokoju i swoich 
nerwów: „Czemu zwątpiłeś”.  

 
 Ktoś powiedział, że burza intryg szaleje nad tymi, którzy się wybijają, 

podobnie jak huragan miota najwyższymi sosnami. 
 
 Zażyłość z Chrystusem zobowiązuje cię do dawania owoców. (bł. Jose-

maria Escriva) 
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 Czuwaj z miłością, aby żyć w świętej czystości... gdyż łatwiej jest zgasić 
iskrę niż pożar. 

 
 Przyjmuj wolę Bożą bez lęku; postanów zdecydowanie budować swe 

życie na fundamencie nauczania 
 i wymagań naszej wiary. 

 
 Wyrozumiałość, rzetelna miłość. Kiedy naprawdę to osiągniesz, bę-

dziesz miał serce wielkie dla wszystkich bez wyjątku i żyć będziesz – 
również w stosunku do tych, którzy cię źle traktują, według rady Je-
zusa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście... a Ja was 
pokrzepię”. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Obawa, że zginiesz w objęciach Boskiej dobroci, budzi większe zdzi-

wienie niż lęk dziecka wtulonego w matczyne ramiona. (bł. Ojciec Pio) 
 
 Boga obrażamy o tyle, o ile działamy przeciw własnemu dobru. (św. 

Tomasz z Akwinu) 
 
 

 

 


