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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

SZCZĘŚCIE 
 
 W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i spokój, 

którego daremnie szukałem w życiu. (św. Albert Chmielowski) 
 

 Aby być szczęśliwym, trzeba żyć wedle praw Bożych. 
 
 Człowiek szczęśliwy w pojęciu świata narażony jest na zgubę, jeśli nie 

ciała, to duszy, bo złudą jest szczęście jego. 
 
 Dlaczego szukać szczęścia na tej ziemi, gdy ona nam go dać nie może? 

 
 Jest to wielka cnota umieć rozumnie szczęścia używać i wielkie szczę-

ście – nie dać się zaślepić przez szczęście. 
 
 Kto Boga posiada, szczęśliwy jest. 

 
 Któż uczyni człowieka szczęśliwym, jeśli nie Ten, który go stworzył. 

 
 Prawdziwe i owocne szczęście nie polega na przyjemnościach ciała, ale 

na udoskonalaniu ducha. 
 
 Prawdziwe szczęście polega bezsprzecznie na posiadaniu tego, co się 

kocha, ale pod warunkiem, że się kocha to, co jest godne miłości. 
 
 Szczęście tego świata nie jest przyjemnością, lecz ciężarem. 

 
 Szczęśliwy człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego. 

 
 Szczęśliwy, kto kocha Ciebie, przyjaciela w Tobie, a nieprzyjaciela ze 

względu na Ciebie. 
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 Wszyscy ludzie, którzy pragną być szczęśliwi, muszą pragnąć nie-

śmiertelności, bo inaczej szczęścia nie osiągną. (św. Augustyn) 
 
 Gdyby nas nieszczęście ustawicznie nękało, któżby je mógł wytrzy-

mać? Gdyby zaś szczęście ciągle nam sprzyjało, kto by się mógł po-
wściągnąć? Ale mądry Bóg kolejno udziela ludziom dobrego i złego, 
aby ich długie nieszczęście zbytnio nie gnębiło, ani też ciągła pomyśl-
ność nie zepsuła. (św. Bernard) 

 
 Szczęśliwy jestem, że prowadzę życie ukryte w tym klasztorze, bo 

dzięki Bogu miłosiernemu wolałbym być najlichszym wśród moich 
współbraci, aniżeli synem królewskim i dziedzicem tronu. (św. Ga-
briel od Matki Bożej Bolesnej) 

 
 Jeżeli chcesz żyć szczęśliwie, trzeba, abyś na to zasłużył, mając dla 

wszystkich dobre serce. 
 
 Jedyne szczęście, jakie posiadamy na ziemi, to miłowanie Boga i świa-

domość, że Bóg nas miłuje. 
 
 Kiedy nasz Pan przychodzi zamieszkać w duszy naszej, jest zadowo-

lony i wypełnia duszę radością, i szczęściem i przekazuje jej miłość 
hojną do zrobienia wszystkiego, i wycierpienia wszystkiego, aby się 
Mu spodobać. 

 
 Mówicie, że to trudne? Nie, to słodkie, pocieszające i łagodne. To szczę-

ście... Tylko trzeba kochać, kiedy się cierpi, i cierpieć kochając. 
 
 Nie można być szczęśliwym na tym świecie, jeżeli nie zachowuje się 

spokoju ducha pośród trosk życia. 
 
 Szczęśliwi na tym świecie są jedynie ci, którzy mają spokój w duszy; 

pośród bólów życia zażywają oni radości dzieci Bożych. (św. Jan Maria 
Vianney) 

 
 Im bardziej będziesz hojny wobec Boga, tym bardziej będziesz szczę-

śliwy. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Jestem coraz bardziej przekonany, że szczęście w Niebie jest dla tych, 

którzy potrafią być szczęśliwi na ziemi. (bł. Josemaria Escriva) 
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 Jest szaleństwem szukanie szczęścia daleko od Boga. (św. Jan Bosko) 

 
 Chociaż może istnieć szczęście ludzkie, doskonałe być nie może. Nikt 

bowiem nie jest tak szczęśliwy, iżby w jakimś względzie nie wadził się 
ze swoim losem. (bł. Wincenty Kadłubek) 

 
 Szczęście nie jest naszym udziałem na ziemi; jeżeli ciężary, które nas 

tłoczą, są wynikiem naszej pracy, obowiązkiem naszego stanu lub oko-
liczności zewnętrznych, złóżmy te ciężary wówczas u stóp Zbawiciela. 
(św. Rafał Józef Kalinowski) 

 
 Dobrze spełniać to, co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie 

nie zależy – oto jest cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia 
na świecie. 

 
 Oddaj się zupełnie Panu Bogu, a będziesz szczęśliwy. Dlatego studiuj 

Ukrzyżowanego. Upodobnij się Jemu. 
 
 Szczęściem jest tylko Bóg, nieskończone źródło wszelkiego szczęścia w 

różnych stopniach błyszczącego ze stworzeń. (św. Maksymilian Ma-
ria Kolbe) 

 
 Nie szukam szczęścia poza głębią mej duszy, w której mieszka Bóg, je-

stem tego świadoma. Czuję, jakby potrzebę udzielania się innym, od-
kryłam w duszy źródło szczęścia, to jest Boga. (św. Faustyna Kowal-
ska) 

 
 Żywa wiara konieczna jest do prawdziwego szczęścia. (bł. Honorat 

Koźmiński) 
 
 Bądźcie słonecznikami rozsiewającymi naokoło promyki ciepła, świa-

tła i Bożego szczęścia. 
 
 Szczęśliwa dusza, która zrozumiała, że w Ewangelii ma skarb ukryty, i 

która cierpliwie, powoli ten skarb z niej wydobywa. (bł. Urszula Le-
dóchowska) 

 
 Wszystko przemija, nic nam nie pozostanie; tylko w Bogu leży nasze 

szczęście. (bł. Rupert Mayer) 
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 Życie wewnętrzne stanowi nasze najgłębsze i najczystsze źródło szczę-

ścia. (św. Edyta Stein) 
 
 Ponieważ zaś ostateczny cel człowieka nazywamy szczęściem, szczę-

ście człowieka polega na oglądaniu Boga w jego istocie.  
 
 ... spełnianie się człowieka polega na osiągnięciu celu ostatecznego, ja-

kim jest doskonałe szczęście, urzeczywistniające się w oglądaniu Boga. 
(św. Tomasz z Akwinu) 

 
 Nasze szczęście kryje się w krzyżu; nasz Pan nie chciał wejść do 

chwały, jeżeli nie przez cierpienie. (św. Wincenty a Paulo) 
 
 

 

 


