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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 

 
UFNOŚĆ 
 
 
 Ten, który cię stworzył, wie również, co ma z tobą zrobić. (św. Augu-

styn) 
 
 Dbajcie, aby nigdy nie utracić ufności pokładanej w Bogu. Jeżeli po-

zwala wam upaść, to nie dlatego, żeby was porzucić, ale jedynie po to, 
by was poniżyć i uczynić bardziej uważnymi na przyszłość. 

 
 W każdej waszej potrzebie i przedsięwzięciu pokładajcie całą ufność w 

Bogu i wiedzcie, że wynik zawsze będzie waszym dobrem. (św. Fran-
ciszek Salezy) 

 
 Kto w Jezusie nie pokłada ufności, krzywdę wyrządza Jego dobroci, 

której On dał tyle przeróżnych dowodów. 
 Co więcej, mnie się zdaje, że pokładając taką ufność i otuchę w Jezusie, 

wywiera się na Niego jakby słodki przymus, aby na nas wylewał swe 
łaski. (św. Gemma Galgani) 

 
 Aby uzyskać dobry wynik, kiedy jesteśmy bez środków, trzeba wdro-

żyć się w dzieło z głęboką ufnością w Panu. 
 
 Najwyższy czas pokazać, czy naprawdę pokładamy ufność w Bogu. 

 
 Przyszłość świata jest mroczna, ale Bóg jest światłością, a Święta Dzie-

wica jest zawsze Gwiazdą Zaranną. Ufność w Bogu i Maryi. 
 
 Idźmy z duszą pogodną i ufną na spotkanie tego, co Boska Opatrzność 

nam przygotowuje, niezależnie od tego, czy będzie to ból czy radość. 
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 Szczere, synowskie, nieograniczone zaufanie Maryi, szczególna do Niej 

czułość i trwała pobożność uczynią was wyższymi ponad wszystkie 
przeciwności, wytrwałymi w postanowieniach, nieugiętymi wobec sie-
bie samych, pełnymi miłości wobec bliźnich i dokładnymi we wszyst-
kim. (św. Jan Bosko) 

 
 Pokładaj nieustannie ufność w Bogu, szanując w sobie i swoich bra-

ciach to, co Bóg szanuje najbardziej tzn. dobra duchowe. (św. Jan od 
Krzyża) 

 
 Często świat nie odpowiada na nasze oczekiwania, lecz Pan nas nie 

oszuka: Jego doktryna przemierza wieki w błogosławieństwie i pokoju. 
(bł. Jan XXIII) 

 
 Dusze wątpiące nie widzą nic innego jak tylko ciemności na po-

wierzchni ziemi. My natomiast mamy odwagę głosić swoją ufność w 
naszym Zbawcy, który nie oddzielił się od odkupionego przez niego 
świata. 

 
 We wszystkich sprawach wobec Pana powinniśmy zachować ufność i 

spokój, i cierpliwość. Wtedy zajdziemy bardzo daleko. (bł. Jan XXIII) 
 
 Boże mój, z każdym dniem jestem coraz mniej pewny siebie i coraz bar-

dziej pewny Ciebie. 
 
 Napełnij się ufnością do Boga i pogłębiaj w sobie coraz bardziej wielkie 

pragnienie, by nigdy nie oddalać się od Niego. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje 

On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. (św. Jan, 1 J 5, 14) 
 
 Upokarzać się do głębi, ufać Jego miłosierdziu, a o przeszłości i po-

przednich spowiedziach nie wolno rozmyślać. 
 
 Boże, jakim skarbem obdarzasz tych, co w Tobie ufność pokładają! 

(św. Rafał Józef Kalinowski) 
 
 Matka Boża cię ustrzeże od upadku, jeżeli Jej zaufasz, a sobie wcale ufać 

nie będziesz i ze swej strony zrobisz, co możesz, przy Jej pomocy, by 
nie upaść. 
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 Św. Augustyn: „Panie, czyń ze mną, jak wiesz i chcesz; wiem bowiem, 

żeś jest kochający”. 
 
 Ufajcie Niepokalanej bez granic, a sobie nic zupełnie. 

 
 Z ufnością czyń, co masz czynić, nie wdając się w sprawy innych; tak 

uzyskasz o wiele więcej czasu do wypełnienia własnych obowiązków. 
 
 Życie (każda jego chwila), śmierć (gdzie, kiedy, jak) i wieczność moja, 

wszystko to jest Twoim, o Niepokalana. 
 Czyń z tym wszystkim, cokolwiek Ci się podoba. (św. Maksymilian 

Maria Kolbe) 
 
 Kto we Mnie położył ufność, ten traci ufność w siebie i w świat: nie ma 

już ufności we własną kruchość. (św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 Jezu, ufam Tobie. 

 
 ... obudziła się w duszy mojej tak wielka ufność w miłosierdzie Boże, że 

choćbym miała na sumieniu grzechy świata całego i grzechy wszyst-
kich dusz potępionych, to jednak nie wątpiłabym o Bożej dobroci, ale 
bez namysłu rzuciłabym się w przepaść miłosierdzia Bożego, która jest 
dla nas zawsze otwarta. (św. Faustyna Kowalska) 

 
 Jakie to błogie uczucie, szczególnie w chwilach ciężkich, móc sobie po-

wiedzieć: Szukam Boga, a On dotrzyma słowa i całym moim życiem się 
zaopiekuje. 

 
 Prosić i ufać – oto czym na pewno wzruszymy Serce Jezusa, On nie roz-

łączy, co tu na ziemi miłość Jego złączyła; On nie rozwali, co miłość Jego 
zbudowała. Więc ufać, ufać, ufać! 

 
 Ufności nam potrzeba, tej dziecięcej ufności, która serca napełnia po-

godą i spokojem, która z serca wydobywa modlitwę wiary przenoszą-
cej góry. 

 
 Ufność w pomoc Jezusa nie powinna nas czynić leniwymi. (bł. Urszula 

Ledóchowska) 
 
 Nie bójcie się: Pan Bóg troszczy się o nas. I jeżeli trzyma nad nami 

swoją dłoń, nikt z ludzi nie może uczynić nam nic złego. 
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 Zaufaj miłości naszego Pana. On ofiaruje się każdego dnia za nas Bogu 

Ojcu na ołtarzach. Módl się zatem do Serca Jezusa, do Jego miłości nie-
skończonej. Powtarzam ci: wierz! 

 
 Powinniśmy przede wszystkim zaufać, że Chrystus Pan chce z całą 

pewnością wypełnić swoją Bożą misję w nas i dla naszego dobra. (św. 
Leopold Mandić) 

 
 Jeżeli Bóg z nami, którz przeciwko nam? (św. Paweł, Rz 8, 31) 

 
 Nie ma żadnej siły na ziemi, która mogłaby nam zaszkodzić bez przy-

zwolenia Bożego. 
 
 moją przyszłość w ogóle się nie martwię: kładę wszystko w ręce Boga. 

(bł. Rupert Mayer) 
 
 Jeżeli całkowicie oddajemy się w ręce Boga, to wolno nam ufać, że On 

coś z nas wykrzesze. 
 
 Jeśli wszystkie biedy naszego życia złożymy ufnie w Sercu Jezusa, 

wtedy nie obciążają nas one nad miarę i nasza dusza pozostaje swo-
bodna na przyjęcie życia Bożego. 

 
 Kto się odda całkowicie w ręce Pana, może być pewny, że Pan pokieruje 

nim bezpiecznie. 
 
 Ufność w Bogu jest niezawodna tylko wtedy, gdy godzimy się przyjąć z 

pokorą to, co na nas Bóg zsyła, bo On jeden wie tylko, co jest dla nas 
istotnie dobre. (św. Edyta Stein) 

 
 Jedyna droga to ufność dziecka zasypiającego w ramionach ojca: „Jeśli 

kto jest maluczki, niechaj przyjdzie do Mnie”. 
 
 Nie liczę na me zasługi, bo nie mam żadnych. Ale ufam Temu, który jest 

Cnotą, który jest Świętością samą. 
 
 Moją drogą jest całkowite zaufanie i miłość. (św. Teresa z Lisieux) 

 
 Niech panuje w nas stałe i bezgraniczne zaufanie Bogu. Z tego zaufania 

płynie pokój. (św. Wincenty Pallotti) 
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