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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
 

UBÓSTWO 
 
 Pochwała, która wychodzi z serca ubogiego, jest wielce miła Bogu, po-

nieważ znakiem wielkiej cnoty jest chwalić Boga w ubóstwie i dzięko-
wać mu za samo ubóstwo. 

 
 Jest ubóstwo z przypadku, jak ubóstwo żebraków; jest też ubóstwo do-

browolne, owoc cnoty, które pozostawia wszystko dla miłości Chry-
stusa, i to jest ubóstwo doskonałe i upragnione; ale ubóstwo ducha i 
pokornego serca, dla którego człowiek uważa się za nic, jest ubóstwem 
błogosławionym, pełnym słodyczy. (św. Albert) 

 
 Nie tylko bogaci muszą się nauczyć, jak stać się ubogimi, ale też i ubo-

dzy. Istnieją bowiem bogaci, którzy umieją się upokorzyć, a biedni, któ-
rzy wzbijają się w pychę. 

 
 Ubodzy są bogaczami przyszłego życia. 

 
 Ubogi w duchu Bożym jest ten, który jest ubogi w swym sercu, a nie w 

swej kieszeni. 
 
 Ubóstwo, jakkolwiek jest przykre, nie jest nigdy grzechem, przeciwnie 

– strzeże od popełnienia grzechu. (św. Augustyn) 
 
 Ubóstwo powinno być nie tylko dokuczliwe, ale krzyżujące. (św. Ber-

nadetta Soubirous) 
 
 Poznanie naszego ubóstwa nie powinno nas niepokoić; przeciwnie, 

musi osładzać naszego ducha, który w ten sposób jest chroniony przed 
miłością własną czy dobrym o sobie mniemaniem. (św. Franciszek Sa-
lezy) 
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 Obrałem sobie świętą biedę za panią, ze względu na moje duchowe cie-

lesne rozkosze i bogactwa. 
 
 Święte ubóstwo zawstydza wszelką chciwość i skąpstwo i troski tego 

świata.. 
 
 W tym jest dostojeństwo najwyższego ubóstwa, że ono ustanowiło 

was, braci moich najmilszych, dziedzicami i królami królestwa niebie-
skiego, uczyniło ubogimi w rzeczy doczesne, a uszlachetniło cnotami. 
(św. Franciszek z Asyżu) 

 
 Rzeczy, które są niezbędne, muszą być ubogie, proste, pozbawione 

wartości tak, aby cnota ubóstwa mogła przejawiać się w mojej celi, 
odzieniu, pożywieniu i wszystkim innym. (św. Gabriel od Matki Bożej 
Bolesnej) 

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

milszy jest Bogu. (św. Ignacy Loyola) 
 
 Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na 

dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? (św. Ja-
kub, Jk 2, 5) 

 
 Bóg stworzył ubogiego, aby zaskarbił sobie niebo rezygnacją i cierpli-

wością. 
 
 Modlitwa biedaka zawsze miła dociera do tronu Przedwiecznego. 

 
 W osobie ubogich, najbardziej porzuconych, jest Zbawiciel. Nie są to 

zatem biedne dzieci, które proszą o miłosierdzie, ale to Jezus w osobie 
Jego biedaczków. (św. Jan Bosko) 

 
 Dla tych, którzy rozsądnie znoszą ubóstwo, jest ono wielką majętno-

ścią, skarbem, którego nie podobna nam odebrać, najsilniejszą zaporą, 
własnością nie narażoną na żaden uszczerbek. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Nie masz ducha ubóstwa, jeżeli mogąc wybierać w taki sposób, by nikt 

tego nie zauważył, nie wybierasz dla siebie części najgorszej. 
 
 Miłą rzeczą jest radosne ubóstwo. Nie jest wszak ubóstwem, jeśli jest 

radosne. (bł. Wincenty Kadłubek) 
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 Prawdziwe ubóstwo polega na tym, że się nic nie ma, ale na dobrowol-

nej rezygnacji z posiadania rzeczy. Oto dlaczego są ubodzy, którzy w 
rzeczywistości są bogaci. I Vice versa. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Naturą ubóstwa jest: nie być przywiązanym do rzeczy. 

 
 Nie przywiązuj się zanadto nawet do rzeczy koniecznie potrzebnych. 

Oblubienicą św. O. Franciszka jest Ubóstwo, które i swoim synom w 
spadku zostawił. (św. Maksymilian Maria Kolbe) 

 
 Nierozłącznymi towarzyszami ubóstwa są: wzgarda i boleść. 

 
 Ubóstwo. Nic własnością. Zadowolij się najgorszymi rzeczami. Nie 

skarż się w braku koniecznych. (św. Maksymilian Maria Kolbe) 
 
 Osoba uboga ma wszystko u Boga. 

 
 Zostawmy światu ubieganie się o dobrobyt, o postęp materialny, o 

świetność ubiorów i mieszkań, a umiłujmy święte ubóstwo. (bł. Hono-
rat Koźmiński) 

 
 Gdy ubóstwo dokucza, radujcie się i śpiewajcie chwałę Panu, bo duch 

wasz mężnieje, hartuje się i staje się zdolniejszy do wszelkich ofiar i do 
wielkiej świętości. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Bóg ubogaca duszę, która ogałaca się ze wszystkiego. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Cieszmy się, ze jesteśmy ubodzy; radujmy się, że możemy przeżywać 

nie tylko ciężar ubóstwa lecz także wszystkie jego korzyści. 
 
 Jestem biedny jak mysz kościelna. Piękna to rzecz. Dobrze mi to robi. 

 
 Ślub ubóstwa uwalnia nas od sideł, jakie zastawiają na człowieka pie-

niądz i majątek. (bł. Rupert Mayer) 
 
 ... prawdziwe ubóstwo dla samego Boga podjęte, takie ma w sobie do-

stojeństwo, iż niczyjej łaski nie potrzebuje, dba tylko o łaskę Boga. (św. 
Teresa z Avili) 

 
 Ponieważ Bóg kocha biednych, miłuje również wszystkich ludzi, którzy 

kochają biednych. (św. Wincenty a Paulo) 


