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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

 

WIARA 
 
 
 Czas wiary jest podobny do czasu zasiewu; nie trzeba tracić ducha i nie 

wolno załamywać się – aż do końca. Bądź wytrwały do czasu, kiedy bę-
dziesz mógł zebrać co zasiałeś.  

 
 Nie staraj się zrozumieć, abyś uwierzył, lecz staraj się uwierzyć, to zro-

zumiesz. 
 
 Wiara jest źródłem modlitwy. Jeżeli źródło wiary wyschnie, nie może 

płynąć potok modlitwy. 
 
 Wiara polega na wierzeniu w to, czego jeszcze nie widzisz; nagrodą 

wiary jest zobaczenie wreszcie tego, w co wierzysz. 
 
 Wiara to nie suknia, którą można przerobić lub odmienić; to nie towar, 

w którym można przebierać. 
 
 Wiara w Jezusa Chrystusa daje wszystkim wierzącym pragnienie spra-

wiedliwości i łaski. 
 
 W sprawach, które dotyczą Boga, wierzymy, żeby móc zrozumieć, bo 

gdybyśmy chcieli najpierw zrozumieć, aby uwierzyć, nie udałoby się 
nam ani uwierzyć, ani zrozumieć. (św. Augustyn) 

 
 Jeżeli wierzysz w Chrystusa – podejmij dzieło Chrystusa, a wiara twoja 

żyć będzie. 
 
 Na cóż się przyda prawdziwa wiara, gdy się według niej nie żyje? 
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 Wiara, która nie powstała z miłości jest trupem. (św. Bernard z Clai-

rvaux) 
 
 To serce, które ma wytrwałą i zakorzenioną wiarę, nie przeraża się 

trudnościami, ponieważ doskonale wie, że Bóg kocha i nie porzuca 
tych, którzy mu zaufali. (św. Franciszek Salezy) 

 
 Rozum bez wiary błądzi. (św. Ireneusz) 

 
 Niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie 

ma względu na osoby. (św. Jakub, Jk 2, 1) 
 
 Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w so-

bie. (św. Jakub, Jk 2, 17) 
 
 Ty, umiłowany, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a 

zwłaszcza przybywającym skądinąd. (św. Jan, 3 J 5) 
 
 Miejcie wiarę, a zobaczycie, czym są cuda. (św. Jan Bosko) 

 
 Jak drzewo nie może wyrosnąć bez korzenia, oko nie może widzieć bez 

światła, tak i cnoty nie może być bez wiary. 
 
 Jak lampa zapalona oświeca mieszkanie, tak wiara oświeca duszę. (św. 

Jan Chryzostom) 
 
 Jak okręt na morzu bez steru i kotwicy jest igraszką wiatrów, tak na-

szym rozumem miotają błędne myśli bez kotwicy wiary. (św. Jan 
Chryzostom) 

 
 Jesteśmy na tym świecie, niczym we mgle, ale wiara jest wichrem, 

który rozprasza tę mgłę i sprawia, że nad naszą duszą jaśnieje piękne 
słońce. (św. Jan Maria Vianney) 

 
 Wiara podaje nam to, czego rozum nie może pojąć. 

 
 Wiara – to zaślubiny Boga z duszą. (św. Jan od Krzyża) 

 
 „Dobry bój” o wiarę toczy się nie tylko w głębinach sumień i intymności 

domu, ale także we wszelkich formach życia publicznego.  
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 Wiara jest najwznioślejszym z darów – większym nawet niż samo życie 

– ponieważ przez nią zostajemy zjednoczeni ze Stworzycielem i Dawcą 
życia. (bł. Jan XXIII) 

 
 Dla wierzącego wszystko jest możliwe. To są słowa Chrystusowe. 

Czemu wraz z Apostołami nie mówisz: przymnóż mi wiary! 
 
 Jakżesz piękna jest nasza wiara katolicka! Rozwiązuje wszystkie nasze 

niepokoje, uspokaja umysły i napełnia serca nadzieją. 
 
 „Wiara” jest pokorą rozumu, który wyrzeka się własnego kryterium i 

poddaje się orzeczeniom i autorytetowi Kościoła. 
 
 Wiara smutek ogarnia, gdy się widzi, jak wielu chrześcijan ma ją na 

ustach, a jak niewielu i jak rzadko napełnia nią swoje czyny. Wydawa-
łoby się, że chodzi o głoszenie tej cnoty, a nie o jej uprawianie. (bł. Jo-
semaria Escriva) 

 
 Wiara jest światłem: oświecając oko inteligencji, pozwala mu widzieć i 

poznać prawdę.  
 
 Dzięki światłu wiary wierzę i nie upadnę w drodze. (św. Katarzyna ze 

Sieny) 
 
 Wierz, a otrzymasz – nie troszcz się. Myśl tylko o tym, co czynisz i bądź 

spokojny. (św. Maksymilian Maria Kolbe) 
 
 Człowiek żywej wiary żyje więcej w niebie niż na ziemi. 

 
 Ten tylko prawdziwie żywą wiarą wierzy w miłość Boga, kto sam Go 

szczerze miłuje. 
 
 Życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu, pośród ciem-

ności nocy; wiara to latarnia morska, co nam drogę do portu wiecznej 
szczęśliwości ukazuje. 

 
 Żywa wiara sprawia, iż wszystkie jej tajemnice są jasne dla duszy i 

jakby ciągle przytomne myślom. (bł. Honorat Koźmiński) 
 
 Jezus przede wszystkim chce od nas wiary, a dziecięca, pełna ufności 

wiara zniewala Go do wysłuchania nas. 
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 Wiara stała się najsilniejszą ostoją naszej narodowości. I to dostrzegli 

nasi ciemiężyciele. Stąd ich lęk przed naszą wiarą, jakby to była niebez-
pieczna broń – nawet w rękach małych, słabych i ujarzmionych.  

 
 Stąd wszystkie prześladowania, krwawe prześladowania, przez które 

próbowano odebrać wiarę: naszą przynależność do świętego Kościoła 
katolickiego. 

 
 Wiara to łaska od Boga nam dana. My sobie wiary dać nie możemy, ale 

o wiarę możemy prosić, błagać: Wierzę Panie, ale wzmocnij wiarę 
moją! 

 
 Wierzę, chcę wierzyć – to pewne, ale często klęczę przed tabernakulum 

i nie wiem, co Chrystusowi powiedzieć. 
 
 Dlaczego? Bo wiara moja jest tylko powierzchowna, bo nie zdaję sobie 

sprawy tak naprawdę z tego, ze klęczę u stóp Jezusa, Boga – Człowieka, 
że On mnie widzi, słyszy i bardzo kocha. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Wierz, a znajdziesz wyczerpującą odpowiedź na wszystkie „dlaczego”, 

a wszystkie próby będą do zniesienia, a ból obłóczy się w światło. (św. 
Leopold Mandić) 

 
 Poprzez wiarę w Chrystusa składamy uroczysty hołd Bogu i ten akt 

poddania się władzy Boga, który do nas przemówił, obala dumę sza-
tana, który zgrzeszył pychą. 

 
 Wierz, a życie będzie dobre, łagodne i chrześcijańskie. 

 
 Wierzący, gdy stara się mieć serce szlachetne dla Boga i cierpieć dla 

Jego miłości, wypełni łatwiej swoją misję i podda się próbom, które 
staną się Jego udziałem. 

 
 W wierze powinniśmy zjednoczyć się jeszcze bardziej z Jezusem i Jego 

Ewangelią, w wierze, która działa poprzez miłość. Wtedy łaska Chry-
stusa będzie zawsze obfita w naszych sercach. (św. Leopold Mandić) 

 
 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają 

żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. (św. Paweł, 
Ga 5, 6) 
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 Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. (św. Pa-

weł, 2 Kor 5, 7)  
 
 A my, którzy jesteśmy mocni w wierze powinniśmy znosić słabości 

tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. (św. 
Paweł, Rz 15, 1) 

 
 On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć sam siebie. (św. Paweł, 

2 Tm 2, 13) 
 
 ... trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. (św. Paweł, Hbr 4, 14) 

 
 Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, przeświad-

czeniem o tych rzeczywistościach, których nie widzimy. (św. Paweł, 
Hbr 11, 1) 

 
 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący 

krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawiajcie się 
jemu! (św. Piotr, 1 P 5, 8 – 9) 

 
 Być mocnym w wierze i robić postępy na drodze doskonałości – to 

dwie nierozłączne sprawy. 
 
 Ci, którzy znajdują się w łasce i mają wiarę prawdziwą i żywą, promie-

niują Bogiem i nie wiedząc nawet, pociągają do Niego. Całe ich życie 
jest wzorem do naśladowania. 

 
 Gdy patrzy się przez pryzmat wiary, nie widzi się przypadków(...). W 

obliczu Boga wszystko ma doskonały sens i powiązanie. 
 
 Gdzie żywa wiara, tam treścią życia jest nauka wiary i dzieła Boże, a 

wszystko inne idzie na drugi plan. 
 
 Najwyższy szczyt osiągalny własnym wysiłkiem w życiu wiary to kon-

sekwentne doprowadzenie nas do oddania własnej woli Bożej i upo-
rządkowania według niej swego postępowania. 

 
 Wiara daje odpowiedź na to, gdzie należy szukać źródeł pomocy. 

 
 Wiara jest darem, który musi być przyjęty i „w którym spotyka się wol-

ność Boska z ludzką”. 
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 Wiara w Ukrzyżowanego – wiara żywa, złączona z oddaniem się – jest 

dla nas bramą do życia i początkiem przyszłej chwały. 
 
 Żywa wiara polega na mocnym przekonaniu, że Bóg istnieje, na uzna-

niu za prawdę tego, co objawił, i na miłosnej gotowości poddaniu się 
Jego woli. (św. Edyta Stein) 

 
 Bóg daje dowody, że to, czego uczy wiara, jest prawdziwe. 

 
 Pierwszym przedmiotem wiary jest to, że Bóg jest jeden. (św. Tomasz 

z Akwinu) 
 
 Jeśli pragniesz widzieć Boga, już wierzysz. 

 
 Kto zbawiennie wierzy, jeśli wiara miłością do działania go nie pobu-

dza? 
 
 Uwierz, a zrozumiesz. (św. Augustyn) 

 
 Bez wiary nie podobna się podobać Bogu. 

 
 Czyż zdecyduje się służyć Bogu ten, który nie wierzy w Jego nagrodę. 

 
 Na wierze opierają się największe ludzkie przedsięwzięcia. 

 
 Na wierze opiera się uprawa roli; bo kto nie wierzy w zbiór, nie podej-

muje się trudu. 
 
 Z wiarą udajemy się nad morze, powierzając się kawałkowi drzewa i 

zamieniając najbardziej stały element, jakim jest ziemia, na gwałtowne 
fale; oddajemy się niepewnej nadziei, wiedzeni wiarą, silniejszej 
wszakże od wszelkiej kotwicy. (św. Cyryl Jerozolimski) 

 
 Brak nam wiary. Kiedy będziemy żyć tą cnotą ufając Bogu i jego Matce 

– będziemy odważni i wierni. Wówczas Bóg, który jest zawsze ten sam, 
będzie działał cuda naszymi rękoma... 

 
 Pragniesz kroczyć śladami Chrystusa, odziać się w jego szaty, utożsa-

mić się z Jezusem: niechaj więc wiara twoja będzie czynna i gotowa do 
poświęcenia w dziele służby; odrzucaj wszystko, co przeszkadza. 
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 Wiara jest okiem, które wnosi światło w całe wnętrze i daje zrozumie-

nie. (św. Cyryl Jerozolimski) 
 
 Bóg jest zawsze ten sam. Ale trzeba ludzi wiary, aby się odnowiły cu-

downe wypadki, o których czytamy w Piśmie Świętym. 
 
 Zawsze, kiedy się modlisz, staraj się mieć taką wiarę jak ten chory z 

Ewangelii. Musisz być pewien, że Jezus cię usłucha. (bł. Josemaria 
Escriva) 

 
 

 


