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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
 

ŚWIĘTOŚĆ 
 
 Święci, ponieważ są świętymi, mają wszystkie cnoty, jakkolwiek każdy 

wyróżnia się bardziej w jednej niż w innych; tak Abraham wyróżniał 
się swoją wielką wiarą, Mojżesz łagodnością, a Dawid pokorą. (św. Al-
bert) 

 
 W tym mglistym świecie święci jaśnieją niczym gwiazdy na firmamen-

cie. (św. Antoni Padewski) 
 
 Pragnę absolutnie i absolutnie potrzebuję stać się świętym. Jeżeli nie 

stanę się świętym, nic nie dokonam. (św. Dominik Savio) 
 
 Uświęcajmy się przez dusze: ponieważ wszyscy jesteśmy członkami 

jednego ciała w takiej mierze, w jakiej mamy Boskie życie, możemy 
przekazywać je i rozsiewać w wielkim organizmie Kościoła. (bł. Elż-
bieta z Dijon) 

 
 Aby zostać świętym, wystarczy mało teorii, ale potrzeba dużo praktyki. 

(św. Franciszek Salezy)  
 
 Pokora zawsze była i jest koniecznie potrzebna do świętości, a pycha i 

w niebie ostać się nie mogła. (św. Cyprian) 
 
 Nie trzeba chcieć zostać świętym w ciągu dwóch dni, ponieważ dosko-

nałość zdobywa się z trudem, powoli. (św. Filip Nereusz) 
 
 Błogosławiony jest ten, kto tak święcie i tak poważnie urządził sobie 

życie, że nawet zmyślić nie można o nim nic złego. (św. Hieronim) 
 
 



 - 2 - 

 
 Miejsce człowieka świętym nie czyni. Można nie być w Jerozolimie, ale 

żyć w świętości. 
 
 Tylko święci mają prawo sądzić złych. A święci zwykle są pokorni i ni-

kogo sądzić nie chcą. (św. Ignacy Loyola) 
 
 Święty nie dba o ludzkie nagany, szukając tylko tej świętości, którą do-

strzega oko Boga. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Nie wszyscy święci dobrze zaczęli, ale wszyscy dobrze skończyli. 

 
 Święci kochają wszystkich, a zwłaszcza swoich wrogów. 

 
 Święci są jak niezliczone małe lusterka, w których przegląda się Jezus. 

 
 Święci nie wszyscy są tacy sami; nie wszyscy wstępują na tę samą 

drogę, ale wszyscy docierają do tego samego miejsca. (św. Jan Maria 
Vianney) 

 
 Podstawą świętości jest całkowite oddanie się świętej woli Pana, na-

wet w małych rzeczach. 
 
 Święci, gdziekolwiek przejdą, pozostawiają coś z Boga: to Bóg, który 

daje odczuć swoją obecność. 
 
 Świętość nie oznacza stawania się oryginalnymi, ale poszukiwanie w 

oparciu o czystość i miłość, sprawiedliwość i wszystkie cnoty, dosko-
nałości w rzeczach oraz najzwyklejszych okolicznościach. 

 
 Świętość świętych nie opiera się na głośnych wydarzeniach, ale na 

drobnych sprawach, które światu wydają się głupstwami. (bł. Jan 
XXIII) 
 

 Bądź silny. Bądź męski. Bądź mężczyzną. A następnie... bądź świętym. 
 
 Masz obowiązek być świętym, by nie zawieść ani Boga, który cię wy-

brał, ani tych istot, które tak wiele oczekują od twego życia chrześci-
jańskiego. 

 
 Nawrócenie jest sprawą jednej chwili. Uświęcenie jest pracą całego ży-

cia. 
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 Nie mów, że ta osoba cię nudzi. Myśl, że ta osoba cię uświęca. 

 
 Nie wszyscy mogą zostać ludźmi bogatymi, mądrymi, sławnymi... Na-

tomiast wszyscy – tak, wszyscy – jesteśmy powołani, aby zostać świę-
tymi. 

 
 Nie zaniedbuj kształcenie twego ducha i umysłu. Wielu świętych za-

wdzięcza stan czytaniu książek. 
 
 Oczyszczaj swoje intencje. Każdego dnia po trochu. To ma być twoją 

niezłomną pracą, jeśli istotnie chcesz zostać świętym. 
 
 Paradoks: bardziej osiągalna jest świętość niż mądrość, ale łatwiej być 

mędrcem niż świętym. 
 
 Świętość, prawdziwy zapał, aby ją osiągnąć, nie zna ani przerw, ani wa-

kacji. 
 
 Świętość – rzetelna świętość – przelewa się ze swego naczynia, by na-

pełniać własną obfitością inne serca, inne dusze. 
 
 Świętymi są ci, którzy walczą do końca swego życia: ci, którzy zawsze 

potrafią podnieść się po każdym upadku, by dzielnie iść dalej z pokorą, 
z miłością, z nadzieją. 

 
 „Wielka świętość polega na codziennym wykonywaniu drobnych obo-

wiązków. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Świat czci świętych za to, że pogardzili światem. (św. Katarzyna ze 

Sieny) 
 
 Chcieć być jak największym świętym i jak najwięcej dusz uświęcić, ufa-

jąc jedynie w Boga przez Niepokalaną – nie jest pychą. 
 
 Dla chwały Bożej i dusz zbawienia żaden trud dla świętych nie ciężki, 

żaden krzyż nie przykry – wszystko to odtąd dla nich rozkoszą, 
wszystko skarbem, bo wszystko na służbie Bożej miłości! 

 
 Gdy święta Scholastyka spytała swego brata św. Benedykta, czego po-

trzeba, by dojść do świętości, otrzymała odpowiedź: „Trzeba chcieć”. 
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 Jakżesz Bóg łaską swoją świętych ścigał, jak przy okolicznościach 

sprzyjających do serc ich kołatał, drogę ich posłannictwa coraz jaśniej 
okazywał, a gdy poczęli z darami Bożymi współpracować, stali się 
świętymi. 

 
 Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym. 

 
 Myśl, jak jeszcze jesteś daleko od Świętych. 

 
 Najszczęśliwszymi ludźmi są święci: przedsmak nieba przeżywają na 

tej ziemi – ci zaś, co chcą iść do piekła, już na ziemi mają przedsmak 
piekła. 

 
 Nie ma tak głębokiego upadku, z którego z pomocą Niepokalanej nie 

doszlibyśmy do wysokiej świętości. 
 
 Nie zapominaj, że świętość polega nie na czynach nadzwyczajnych, ale 

na dobrym spełnianiu twych obowiązków względem Boga, siebie i sa-
mych. 

 
 Pierwszą twą sprawą jest twoje własne uświęcenie. 

 
 Postanowienie, wzięcie sobie za cel, że ja muszę być świętym – musi 

być bardzo poważne i stanowcze. I trzeba konsekwentnie do tego dą-
żyć. 

 
 Przyczyną wszelkiego zła na drodze do świętości jest ufność we własne 

siły, a nie w Bożą pomoc. 
 
 Święci, choć wiernie postępują za natchnienie, łaski Bożej, jednak nie 

przestają być ludźmi nam podobnymi i zazwyczaj ich uczynki i słowa 
noszą charakter ich otocznia, kraju, ojczyzny, 

 
 Święci pragnęli ofiar, krzyżów, bo to dawało świadectwo, że miłość ich 

jest czysta. 
 
 Świętość to nic innego, jak zjednoczenie duszy naszej z Bogiem, zjed-

noczenie naszej woli, naszego rozumu i całej naszej istoty z wolą Bożą, 
czyli ubóstwienie człowieka. 

 
 Świętość zaczyna się przed kanonizacją, za życia. 
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 Święty bez względu na stan zdrowia lub wiek zawsze naprzód postę-

puje, owszem, choroby i utrapienia stają się dlań drabiną do wyższej 
doskonałości; w ich ogniu jak złoto są czyści. 

 
 Święty Bożą tylko chwałę ma na oku, o ludzkie sądy nie dba i staje po-

nad nie. Władze duszy i ciała odpowiednio podporządkowuje i ciało 
rozumowi, a rozum Bogu pod rządy oddaje. 

 
 Święty przychodzi zawsze „dobrze czyniąc” [por. Mk 7, 37], na wzór 

Jezusa prawdę i szczęście zaszczepia, gdzie tylko zajdzie i przykładem 
pociąga do Dobroci niestworzonej. 

 
 Św. Serafin stał się wielkim świętym tylko przez to, że się modlił za 

tych, co mu przykrość wyrządzali. 
 
 Żaden, nawet najświętszy stan, nie zapewni ci uświęcenia duszy, jeżeli 

będziesz zaniedbywał obowiązki z tego stanu płynące. 
 
 Życie krótkie; po śmierci nie ma zasług. Teraz czas stać się świętym. 

(św. Maksymilian Maria Kolbe) 
 
 Nikt jeszcze świętym nie został, kto woli swojej się zaparł. (bł. Hono-

rat Koźmiński) 
 
 Starajcie się o świętość, a zobaczycie, że Bóg bez jednego wystrzału 

przywróci Polskę. (bł. Honorat Koźmiński) 
 
 Staram się o świętość, bo przez to będę pożyteczna Kościołowi. Robię 

ustawiczne wysiłki w cnocie, staram się wiernie naśladować Jezusa, a 
ten szereg codziennych cnót cichych, ukrytych, prawie niedostrzegal-
nych, ale spełnianych z wielką miłością składam do skarbca Kościoła 
Bożego na korzyść wspólną dusz. (św. Faustyna Kowalska) 

 
 Bądźmy święte, a więcej zrobimy dla świata niż najsławniejsi wodzo-

wie. 
 
 Chciejmy świętości, ale tej świętości, do której droga prowadzi przez 

ofiarę, walkę i trud. 
 
 Kanonizacja daje najwyraźniejszy dowód, że większego nic nie ma na 

ziemi i niebie niż świętość. 
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 Często mówimy, że bardzo trudno zostać świętym i dlatego rezygnu-

jemy ze świętości, uspokajając swe sumienie twierdzenie: Świętość nie 
dla mnie! Ale to błąd. Musimy stać się świętymi, jeżeli chcemy dostać 
się do nieba. 

 
 Jak pod działaniem promieni słonecznych rozwijają się kwiaty, dojrze-

wają owoce, tak i w duszy pogodnej, słonecznej rozwija się cudowny 
kwiat świętości, wydający najróżniejsze owoce cnót. 

 
 Katolicyzm polski znalazł swoisty wyraz w licznych świętych, którzy 

stanowią dumę i zaszczyt narodu polskiego, którzy przechowali czy-
stość wiary i moralności w naszej Ojczyźnie. 

 
 Największe dobro na ziemi to świętość, jedynie ważny cel, do którego 

warto na ziemi dążyć – świętość, jedyny skarb, który należy zdobywać 
– świętość, jedyne źródło szczęścia, które nigdy nie wysycha – świę-
tość, świętość i jeszcze raz świętość! 

 
 Niech w zwierciadle waszej świętości dziecko wasze uczy się religii, 

uczy się tej fundamentalnej prawdy katechizmowej, że i ono jest na 
ziemi, by Boga poznać, kochać i Jemu służyć. 

 
 Nie wszyscy zostaliśmy powołani do bohaterstwa męczeństwa, ale 

wszyscy powołani jesteśmy do bohaterstwa świętości. 
 
 Oto znaczenie świętości: zasłania grzesznych przed sprawiedliwą karą 

Bożą, wyprasza dla jęczących w nocy zbrodni i występków łaskę po-
wstania. 

 
 Podnieś swe serce do Boga, to, co masz czynić, czyń dla Najwyższego – 

a będziesz święta, choć na ołtarze cię nie wyniosą; wszak całe zastępy 
świętych nie kanonizowanych spotkamy kiedyś w niebie. 

 
 Przyszłość narodu nie tyle w rękach polityków, ile w rękach matek spo-

czywa. Na kolanach świętej matki wychowują się świętobliwi kapłani, 
dzielni urzędnicy państwowi, bohaterscy obrońcy Ojczyzny. 

 
 Świętość nie polega na nadzwyczajnych pokutach, na długich modli-

twach, na heroicznych aktach cnót, ale na cichym spełnianiu woli Bo-
żej. 
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 Święty to przyjaciel, pocieszyciel, to brat kochający. Odczuwa nasze 

biedy, troski, modli się za nas, pragnie dobra naszego i szczęścia, bo 
łączy go z nami „świętych obcowanie”. 

 
 Zwykli ludzie mają mylne pojęcie o świętości, a przecież jest ona czymś 

prostym, zwyczajnym, trzeba tylko kochać wolę Bożą i wiernie ją wy-
konywać – niczego więcej Bóg od nas się nie domaga. (bł. Urszula Le-
dóchowska) 

 
 Święci, którzy mieli serce takie jak nasze, pozdrawiają z nieskończona 

radością dzień, w którym po raz pierwszy zobaczyli nieśmiertelne 
światło Boga. (św. Leopold Mandić) 

 
 Nie wszyscy święci wznieśli się od razu na wysoki stopień doskonało-

ści. Wielu z nich szło powoli. Przez długie lata pracy i utrapień osiągnęli 
wyższy stopień świętości, a doszli dlatego, że nie targowali się z Bo-
giem, nie sprzeciwiali się Jego woli, nie stawiając przeszkód Jego łasce. 
(bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie. (św. Paweł, 1 Tes 4, 3) 

 
 Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. (św. Paweł, 1 

Tes 4, 7) 
 
 ... po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc 

zbierajcie uświęcenie. (św. Paweł, Rz 6,22) 
 
 … w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór 

Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: „Świętymi bądźcie, 
bo Ja jestem święty”. (św. Piotr, 1 P 1, 15-16) 

 
 Trzeba, abyśmy czynili duże wysiłki, aby stać się świętymi i by spełniać 

dzieła wielkiej służby Bogu i bliźniemu. 
 
 Trudno jest zostać świętym. To trudne, ale możliwe. Droga doskonało-

ści jest długa, jak długie jest życie każdego człowieka. Pocieszeniem 
jest odpoczynek w czasie drogi; ale skoro tylko nabierzemy sił, trzeba 
pilnie się podnosić i znowu podjąć bieg. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Bóg w sercu i Bóg przed oczyma – w tych słowach leży klucz do świę-

tości. 
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 Do świętości konieczna jest heroiczna cnota, praktykowana w heroicz-

nym stopniu. 
 
 Do świętości nie potrzeba żadnych zadziwiających czynów bohater-

skich, żadnego szczególnego wieku, żadnych określonych warunków 
ani śmiertelnie poważnej miny. (bł. Rupert Mayer) 

 
 Miarą naszej świętości jest oddanie naszej woli. 

 
 Rozpoznawać kogoś jako świętego można tylko wtedy, gdy się czuje w 

nim ducha mówiącego przez proroków. 
 
 Święte dusze stanowią naczynia łaski: uświęcają i kształtują przez sam 

kontakt z nimi. 
 
 Świętość jest stanem duszy, który musi wypływać z jej wnętrza, z głębi 

niedostępnej ani działaniu z zewnątrz ani wysiłkowi woli. 
 
 Świętość nie pozostaje nigdy tak ukryta, by nie znalazła serc, które ją 

czczą. 
 
 Święty rozumie mowę zwierząt i umie się z nimi porozumieć. 

 
 Wierzyć w świętego nie znaczy wcale co innego, niż czuć w nim obec-

ność Boga. (św. Edyta Stein) 
 
 Bóg posiada całkowitą wolność, aby obdarzyć człowieka dobrymi my-

ślami. Gdybym jednak przyjęła, że dobra myśl należy do mnie, podobna 
byłabym do osła niosącego relikwie, który sądzi, że oddawana świę-
tym, jego dotyczy. 

 
 Święci ostatnich czasów przewyższają pierwszych świętych tak, jak ce-

dry przewyższają inne drzewa. 
 
 Świętość nie polega na mówieniu pięknych rzeczy, nie polega nawet na 

tym, by myśli mieć wzniosłe, odczuwać je, polega jedynie na gotowości 
cierpienia. 

 
 Świętość! Trzeba ją zdobywać na ostrzu miecza, trzeba cierpieć (…) 

znosić mękę agonii. (św. Teresa z Lisieux) 
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 Kiep ten, kto nie zostanie świętym. 

 
 Święty smutny to smutny święty. (św. Wincenty Pallotti) 

 
 Och! Jak łatwo jest stać się świętym! Podstawowym i prawie jedynym 

środkiem jest przyzwyczajenie się do pełnienia we wszystkim woli Bo-
żej. (św. Wincenty a Paulo) 

 
 Święci winni posiadać dobre świadectwo nawet u ludzi obcych. 

 
 Z świętym święty będziesz. (św. Ambroży) 

 
 Powołani nie dla tego, że święci, ale święci dlatego, że powołani. (św. 

Augustyn) 
 
 ... ten, kto stara się osiągnąć doskonałość we wszystkich rodzajach 

cnoty, winien wpatrywać się w żywoty świętych (...) i, naśladując ich 
dobre uczynki, czynić podobnie. (św. Bazyli Wielki) 

 
 Błogosławiony jest ten, kto tak święcie i tak poważnie urządził swoje 

życie, że nawet zmyślić nie można o nim nic złego. (św. Hieronim) 
 
 Dobre złoto i diament znajdują się w głębi ziemi, a nie na dłoni. Twoja 

praca nad świętością – własną i innych – zależy od twego zapału, od 
twej radości, od twojej szarej i codziennej pracy, normalnej i zwyczaj-
nej. 

 
 Nie odkładaj na starość dążenia do świętości. Byłby to wielki błąd! (...) 

nie wiesz, czy starości doczekasz. Zacznij zaraz, poważnie, z rozkoszą i 
radością, poprzez swoje obowiązki, własną pracę, codzienne życie... 

 
 Staniesz się świętym, jeśli będziesz miał miłość, jeśli potrafisz czynić te 

rzeczy, które nie obrażając Boga sprawiają przyjemność innym, choć 
wymagają wielkiego wysiłku od ciebie. 

 
 Świętość polega na walce o swoją wierność za życia i na ochoczym 

przyjęciu woli Bożej w godzinie śmierci. 
 
 Świętość nie ma sztywności kartonu: umie się uśmiechać, ustępować, 

czekać. Jest życiem – życiem nadprzyrodzonym. (bł. Josemaria 
Escriva) 
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 Wielki sekret świętości polega na tym, by coraz bardziej upodobnić się 

do Niego, który jest jedynym i umiłowanym Wzorem. (bł. Josemaria 
Escriva) 

 
 
 

 


