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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE 
 
 
 Kobieta silna i pobożna jest aktywna; uważna, wstaje wcześnie i idzie 

na spoczynek późną nocą, aby mieć więcej czasu na pracę, unika leni-
stwa, stosuje się do każdego domowego zajęcia i nie gubi się w prze-
ciwnościach. (św. Ambroży) 

 
 Jeśli czasy są złe, żyjmy dobrze, a i one staną się dobre. 

 
 Jeśli ludzie są źli, trzeba ich znosić w nadziei, że się poprawią; a jeśli są 

dobrzy, trzeba ich kochać z obawą, że mogą stać się złymi. 
 
 Kochając nieprzyjaciół, kochacie własnych braci. 

 
 Kochajcie ludzi, a walczcie z błędem. Dla prawdy staczajcie walki bez 

pychy i gwałtowności. Módlcie się za tych, których chcecie zdobyć i 
przekonać. 

 
 Naśladujcie dobrych, znoście złych, kochajcie wszystkich ponieważ nie 

możecie wiedzieć, jakim jutro będzie ten, kto dziś jest złym. 
 
 Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, 

a nie powinniśmy nienawidzić występków na tyle, aby dla nich niena-
widzić ludzi. (św. Augustyn) 

 
 Wierz, aby móc się modlić; i módl się, aby nie zabrakło ci tej wiary, z 

którą się modlisz. (św. Augustyn) 
 
 Kto zaczyna dobrze żyć, temu jest obiecana nagroda; dana będzie tylko 

temu, kto do końca dobrym będzie. (św. Bernard) 
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 Kobieta musi w stroju, w ruchach, w sposobie bycia, w całej swojej oso-

bie pokazać się taką, że ktokolwiek ją spotka, dostrzegając w niej ży-
wego Boga, musi czcić jej obecność i z szacunkiem się skłaniać, uwiel-
biając jej cnoty. (św. Bazyli Wielki) 

 
 Mniej rozmawiając z ludźmi, więcej rozmawiasz z Bogiem. (św. Ber-

nardyn ze Sieny) 
 
 Żyjmy z Bogiem jak z przyjacielem, miejmy żywą wiarę, aby poprzez 

wszystko jednoczyć się z Nim. (bł. Elżbieta z Dijon) 
 
 Mówić trzeba mało i słodko, mało i dobrze, mało i prosto, mało i szcze-

rze, mało i z miłością. 
 
 Niech każdy nasz uczynek będzie spełniony z sumiennością, ale nie z 

niepokojem i pośpiechem. W przeciwnym razie nie wypełnimy go do-
brze. 

 
 Usługi oddane osobom, ku którym mniej się skłaniamy, są dużo więcej 

warte, ponieważ nie mają w sobie ani odrobiny miłości własnej, a tylko 
czystą miłość Boga. (św. Franciszek Salezy) 

 
 Niech pozostanie dla nas żywa, o bracia, pamięć św. Piotra i Pawła: 

utrzymujmy ją żywą wiarą, działaniem, postępowaniem i słowem. (św. 
Gaudenty) 

 
 To, co nabyliście pracą, pomnóżcie oszczędzaniem, tzn. eliminacją wy-

datków nieużytecznych i ocenianiem koniecznych. (bł. Giuseppe Bal-
fido) 

 
 Tak postępujmy, aby nikt nie mógł o nas mówić źle bez kłamstwa. (św. 

Hieronim) 
 
 Zamiast się chełpić z tego, co Bóg może, czyńmy raczej to, czego się od 

nas domaga. (św. Hilary z Poitiers) 
 
 Ukryjmy wszystko, nawet to, co może wydawać się darem Bożym, aby 

nie czynić z tego towaru na sprzedaż. Tylko Bogu cześć i chwała! Win-
niśmy – jeśli to tylko możliwe – przejść po ziemi jak cień, który nie po-
zostawia po sobie śladu. (św. Leopold Mandić) 
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 Bądźcie ostrożni: ale nie zapominajmy, że nasza ostrożność musi pole-

gać na ratowaniu wiary, sumienia i naszej duszy. 
 
 Chwalić tego, kogo się poprawia, to dodawać odwagi słabym. 

 
 Najlepszym sposobem ratowania duszy swojej i dusz innych jest roz-

począć od udoskonalania siebie samego – dawać dobry przykład. 
 
 Nigdy nie czyń czegoś, czego w przyszłości byś żałował; czyń zawsze 

to, co w przyszłości może ci się przysłużyć. 
 
 Bogu myślcie z wiarą, o bliźnim z miłością, o sobie z pokorą. O Bogu 

mówcie z uwielbieniem, o bliźnim mówcie tak, jakbyście chcieli, aby o 
was mówiono, o sobie myślcie z uniżeniem i milczcie. 

 
 Starajcie się zawsze zmniejszyć liczbę wrogów i powiększyć liczbę 

przyjaciół, żeby wszystkich uczynić przyjaciółmi Jezusa Chrystusa. 
 
 Trzeba działać tak, jakbyśmy nigdy nie mieli umrzeć i żyć tak, jakby-

śmy mieli umrzeć każdego dnia. (św. Jan Bosko) 
 
 Tym bardziej sprawiedliwi są niewinni, im bardziej rozpoznają swoją 

biedę i praktykują pokorę, bez której nie można pójść do nieba. (św. 
Jan Maria Vianney) 

 
 Nie rób nic, czego nie zrobiłby Chrystus, nie mów słów, których by nie 

wypowiedział, gdyby znalazł się na twoim miejscu, miał twój wiek i 
twoje zdrowie. (św. Jan od Krzyża) 

 
 Obowiązkiem każdego człowieka jest traktowanie własnej osobowości 

miarą potrzeb innych. (bł. Jan XXIII) 
 
 Ci, którzy wkroczyli już w wiek starości, niechaj będą pogodni i niech 

się nie martwią myśląc o tym, co się zdarzy po ich zejściu oraz obo-
wiązkach, jakie będą czekać tych, co przeżyją. 

 
 Mówcie na temat ludzi starych to samo, co mówiliście jako dzieci. To 

sprawiedliwe. Pewnego dnia inne dzieci powiedzą o was to samo. (bł. 
Jan XXIII) 

 
 Nigdy nie mów źle o twoim bracie, choćbyś miał aż nadto powodów. 
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 Codziennie masz wzrastać w lojalności wobec Kościoła, Papieża, Sto-

licy Świętej... Z miłością coraz bardziej teologiczną! 
 
 Niech twoja postawa i mowa będą takie, aby wszyscy, którzy cię widzą 

lub słyszą, mogli powiedzieć: oto ten, kto odczytuje życie Jezusa Chry-
stusa. 

 
 Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest niesienie pokoju i szczęścia 

do różnych środowisk na ziemi, w krucjacie mocy i radości, która po-
ruszy nawet serca posępne i zepsute i podniesie je ku Niemu. 

 
 Oby nikt na twej twarzy nie odczytał smutku ani bólu, kiedy w świecie 

roznosisz woń swojej ofiary: dzieci Boże winny być zawsze siewcami 
pokoju i radości. 

 
 Poczujesz się w pełni odpowiedzialny, kiedy zrozumiesz, że wobec 

Boga masz jedynie obowiązki. Już On zatroszczy się o przyznanie ci 
praw!  

 
 Postępujmy w obecności Boga zawsze w taki sposób, abyśmy nie mieli 

niczego do ukrywania przed ludźmi. 
 
 Rządzenie bardzo często polega na umiejętności „wciągania” z cierpli-

wością i życzliwością. 
 
 Staraj się każdego dnia otrzymać kilka minut tej błogosławionej samot-

ności, która jest tak konieczna, aby utrzymać w ruchu życie we-
wnętrzne. 

 
 Zachowuj się dobrze „dziś”, nie pamiętaj o „wczoraj”, które już minęło 

i nie martw się o „jutro”, o którym nie wiesz, czy dla ciebie nadejdzie.  
 
 Zapytuj sam siebie po kilka razy w ciągu dnia: Czy w tej chwili robię to, 

co powinienem? (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Co chwila bądź lepszym! 

 
 Nie czyń nic dlatego, aby nas ludzie widzieli i poważali: nic dla respek-

tów ludzkich; każdą rzecz czyń doskonale, bo czynisz w oczach Boga i 
służysz Bogu, nie ludziom. Więcej miłuj niż pracuj, w każdej sprawie. 
(św. Maksymilian Maria Kolbe) 
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 Jeżeli chcemy zmartwychwstać na nowe, doskonalsze życie z Chrystu-

sem, powinniśmy wszystkie nasze myśli, słowa i uczynki zwracać ku 
górze, do szukania królestwa Bożego. (bł. Honorat Koźmiński) 

 
 Bądźcie jak jasny promień słońca, które dla każdego stworzenia ma 

ciepło i światło. 
 
 Nie przesadzajmy z modlitwą, ale też nie przesadzajmy z pracą kosz-

tem modlitwy. (bł. Urszula Ledóchowska) 
 
 Polecaj się zawsze Pannie Maryi. Staraj się, możliwie każdego dnia 

przyjmować Komunię świętą. W życiu Bóg będzie blisko ciebie. (św. 
Leopold Mandić) 

 
 Modlitwa, praca dla Boga, uciski i cierpienia dla Kościoła, splótłszy się 

wzajemnie, niech wypełniają całe moje życie. Niech mi będzie przykła-
dem sam Chrystus. (bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 Jezu, dla Ciebie chcę żyć, dla Ciebie chcę umierać, chcę być całkowicie 

Twoim w życiu, chcę cały należeć do Ciebie w śmierci. (św. Jan Neu-
mann) 

 
 W górę serca, drodzy synowie! I bądźcie radośni w cierpieniu: cierpicie 

z Jezusem Ukrzyżowanym i z Kościołem; nie możecie czynić bardziej 
drogiego dla Pana i dla Najświętszej Dziewicy, bądźcie szczęśliwi z 
cierpienia i oddawania życia w miłości Jezusa Chrystusa. (bł. Alojzy 
Orione) 

 
 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie zło-

rzeczcie! (św. Paweł, Rz 12, 14) 
 
 Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! 

Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości! (św. Paweł, 1 
Kor 16, 13-14) 

 
 Starajcie się posiąść w obfitości te dary, które się przyczyniają do zbu-

dowania Kościoła. (św. Paweł, 1 Kor 14, 12) 
 
 ... wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, 

co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwa-
lebnym – to miejcie na myśli! (św. Paweł, Flp 4, 8) 
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 ... we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowa-

niem, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, wolną od 
zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o 
nas powiedzieć. (św. Paweł, Tt 2, 7-8) 

 
 Strzeżcie milczenia jak złotego klucza przeznaczonego do chronienia 

skarbu innych cnót. Kto strzeże swojego języka, strzeże swoją duszę. 
(św. Paweł od Krzyża) 

 
 Osoba, która medytuje i zwraca swoje myśli do Boga, jako do zwiercia-

dła jej duszy, stara się poznać swoje wady, próbuje je poprawiać, ha-
muje się w porywach i przywraca do porządku swoje sumienie. (bł. Oj-
ciec Pio) 

 
 Co możemy i musimy robić, to ustawicznie otwierać się na łaskę. 

 
 Im ciemniej wokół nas, tym szerzej musimy otwierać nasze serca na 

światło z góry. 
 
 Nasze czasy wymagają, aby kobieta prawdziwie znała życie, była 

ostrożna i praktyczna; wymagają kobiety o niezachwianej moralności; 
kobiet, których życie jest niewzruszenie oparte na Bogu. (św. Edyta 
Stein) 

 
 Siać pokój i radość we wszystkich sercach. (św. Teresa z Lisieux) 

 
 Ręce do czynu, serce dla Boga. (św. Zyta) 

 
 Przygotowujcie owoc, jaki macie wręczyć wszechmocnemu Bogu z 

urzędu, jaki otrzymaliście. (św. Ambroży) 
 
 Do powinności człowieka prawego należy nie tylko nie wyrządzanie 

nikomu zła, lecz także wstrzymywanie od występku lub jego karania, 
aby i samego karanego przez doświadczenie poprawić, i innych jego 
przykładem przestraszyć. 

 
 Ta wspólnota ludzka jest moralna, która służy Tobie. 

 
 Wszyscy według swych zadań i celów mają miejsce w pięknie wszech-

świata. (św. Augustyn) 
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 Czyż przyobiecane nam w wieczności nagrody, tak liczne i wspaniałe, 

że niepodobna ich opisać, moglibyśmy otrzymywać po samym tylko 
wyciągnięciu ręki, spędzając przedtem czas jedynie na wygodnym po-
dróżowaniu i całkowitej beztrosce? 

 
 Zrywając różę staramy się unikać kolców; unikajmy więc także przy 

czytaniu utworów literackich tego, co w nich dla nas szkodliwe, a przej-
mujmy jedynie to, co pożyteczne. (św. Bazyli Wielki) 

 
 Raczej być pożytecznym niż rozkazywać. (św. Bernard) 

 
 Wszystkie nasze dobre uczynki są naszymi dziećmi. (św. Cezary z Ar-

les) 
 
 Pan Bóg jest przyjacielem dobrych myśli, dobrych słów i dobrych 

uśmiechów. (św. Albert Chmielowski) 
 
 Tak z padołu podnosić umysł, by jednak nie przestał nigdy drżeć przed 

rzeczami najwyższymi. (św. Grzegorz Wielki) 
 
 Co innego nie czynić źle, co innego czynić dobrze. 

 
 Pomyśl o tym, że nie wystarczy chrześcijaninowi wypełnić jeden obo-

wiązek sprawiedliwości, skoro otrzymał polecenie wypełnienia 
dwóch.  

 
 Samym wyznawaniem Boga nie zasłużymy sobie na tak wielką na-

grodę, o ile z wiarą nie połączą się sprawiedliwe uczynki. (św. Hiero-
nim) 

 
 Panie, wszyscy ludzie są Twoimi dziećmi i mają miejsce w Twym sercu, 

dlatego powinni znaleźć też miejsce w moim miejscu. (św. Ignacy Loy-
ola) 

 
 Przyzwyczajenie do dobrego stanie się drugą naturą. (św. Jan Chryzo-

stom) 
 
 A oto recepta dla twej drogi jako chrześcijanina: modlitwa, pokuta, 

praca bez wytchnienia i spełnianie obowiązków z miłością. 
 
 



 - 8 - 

 
 Należy umieć się oddać, płonąc w obliczu Boga jak to światło zapalone 

na świeczniku, oświecające ludzi, którzy chodzą w ciemnościach; jak te 
lampki, które żarzą się przy ołtarzu i świecąc spalają się do końca. (bł. 
Josemaria Escriva) 

 
 Bądź pełen uczucia, serdeczności – chrześcijańskiej miłości! – wobec 

tego, kto błądzi, nie pozwalaj jednak na kompromisy w sprawach, 
które skierowane są przeciwko naszej Świętej Wierze. 

 
 Bądź prosty i pobożny jak dziecko, a jednocześnie pełen mocy i siły jak 

przywódca. 
 
 Jeśli jesteśmy blisko Chrystusa i idziemy Jego śladami, winniśmy ko-

chać z całego serca ubóstwo, oderwanie od dóbr ziemskich, braki. 
 
 Kiedy będziesz musiał przeprowadzić krytykę, winna być pozytywna, 

w duchu współpracy, konstruktywna i nigdy za plecami zainteresowa-
nego. – W przeciwnym razie będzie zdradą, szemraniem, potwarzą, 
może oszczerstwem... a zawsze brakiem szlachetności. 

 
 Kiedy poczujesz żądzę nędznego ciała, która czasami gwałtownie ata-

kuje, pocałuj Krzyż. Całuj Go wiele razy! Ze skutecznością woli, nawet 
jeśli ci się zdaje, że czynisz to bez miłości! 

 
 Miłość do dusz z miłości do Boga każe nam kochać wszystkich, rozu-

mieć, usprawiedliwiać, przebaczać... 
 
 Nie czyń nic dla zasług, ani z obawy przed karą czyśćcową: od tej pory 

zawsze staraj się czynić wszystko, nawet rzeczy najdrobniejsze, by za-
dowolić Jezusa. 

 
 Stań blisko swojej Matki, Najświętszej Maryi Panny. Winieneś być zaw-

sze zjednoczony z Bogiem: dąż do jedności z Nim stojąc u boku Jego 
błogosławionej Matki. 

 
 Staraj się być delikatnym, osobą dobrze wychowaną. Zawsze delikat-

nym lecz nie zmanierowanym. 
 
 Uczeń Chrystusa nigdy tak nie pomyśli: „Ja staram się być dobry, a inni, 

jeśli chcą... niech idą sobie do piekła”. 
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 Taka postawa jest nieludzka, jest nie do pogodzenia z miłością do Boga, 

ani z miłością do bliźniego. 
 
 Winniśmy prosić Boga o wiarę, nadzieję, miłość z pokorą; prosić wy-

trwałą modlitwą, godnym postępowaniem i czystymi obyczajami. 
 
 Wpajajcie duszom heroizm wykonywania w sposób doskonały małych, 

codziennych rzeczy: jakby od każdej z tych czynności zależało zbawie-
nie świata. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Święty Jan mówi, że nie należymy do tych, którzy są „z niskości”, lecz 

całą prawdę poznaliśmy od Tego, który „przyszedł z wysoka”. My, któ-
rzy poznaliśmy świętą drogę Boga, idziemy w tym kierunku, „abyśmy 
wkroczyli w nowe życie”. (św. Klemens Aleksandryjski) 

 
 Dusza słaba mówi o usterkach braci, a gorliwa o ich zaletach. (św. 

Maksymilian Maria Kolbe) 
 
 Cieszyć się będąc wyśmianym, wzgardzonym, lekceważonym i we 

wszystkich innych cierpieniach, gdyż te są najpewniejsze oznaki miło-
ści boskiej ku mnie. 

 
 Głównym przedmiotem rachunku powinna być jedna wada, z którą 

trzeba walczyć, jedna cnota, którą nabyć mamy. Niektórzy nic nie czy-
nią, bo chcą czynić za wiele, wypowiadając wojnę wszystkim wadom, a 
nie wyniszczając żadnej. Jest to podstęp wroga duszy, który z niej się 
natrząsa i ją oszukuje. Dobrze jest wypowiedzieć wojnę jednemu wro-
gowi i nie składać broni, póki całkowicie go nie pokonamy. 

 
 Wszystkie swoje czynności wykonywać z zastanowieniem, rozwagą, z 

pragnieniem spełnienia woli Bożej, zawartej w przepisach, pamiętając 
na postanowienia dobre. Lepiej nie robić postanowienia, niż zrobio-
nego nie wykonywać. 

 
 Żeby z Bogiem, najlepszym naszym Ojcem, najwierniejszym Przyjacie-

lem i najpotężniejszym Panem, ścisłego dostąpić zjednoczenia, należy 
się przez zaparcie siebie i umartwienie zmysłów ciała i władz duszy 
oderwać od stworzeń i siebie samych. (bł. Alfons Maria Mazurek) 

 
 Nie zabiegajcie o to, aby być użytecznym dla wszystkich, ale dla tych, 

którzy są w waszym otoczeniu. (św. Teresa z Avili) 
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 Dlaczego masz się martwić o to, czy Pan Jezus chce cię doprowadzić do 

ojczyzny niebiańskiej przez pustynie czy też przez urodzajne pola, 
skoro przez jedne i przez drugie dochodzi się do szczęśliwości wiecz-
nej? Oddalaj od siebie wszelką nadmierną troskę, rodzącą się z prób, 
którym dobry Bóg chce cię poddać. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Być dzieckiem Boga znaczy oddać się całkowicie w ręce Boga, czynić 

Jego wolę, złożyć w Jego Boskie ręce swoje troski i swoje nadzieje, nie 
męczyć się obawą o przyszłość. Na tym polega prawdziwa wolność i 
wesele synów Bożych. 

 
 Naszym zadaniem jest kochać i służyć. Ponieważ Bóg nie porzuca nigdy 

świata, który był stworzył, umiłowawszy w nim nade wszystko czło-
wieka, jest rzeczą naturalną, że nie możemy ani światem ani ludźmi 
pogardzać. 

 
 Pan przyszedł na świat dla grzeszników, nie dla sprawiedliwych i jeśli 

Jego miłość naprawdę żyje w nas, powinniśmy robić to, co On: wyru-
szyć na poszukiwanie zagubionej owcy. 

 
 Trzeba się oddać całkowicie w ręce Boga, nie licząc na żadne ludzkie 

oparcie; wtedy bezpieczeństwo staje się tym głębsze i piękniejsze. (św. 
Edyta Stein) 

 
 Nie chowaj w sercu złych uczuć, ani nie życz źle nikomu. Bliźni bowiem 

jest albo dobry, albo zły. Jeśli jest dobry, a nienawidzę go, to ja jestem 
zły. Jeśli jest zły, to albo poprawi się, umrze pobożnie i pójdzie do 
nieba, albo pozostanie zły i pójdzie do piekła. (św. Tomasz More) 

 
 Spieszmy się na ratunek duszom. Są one obrazem Boga. Przenajświęt-

sza Krew Jezusa Chrystusa odkupiła je. Przeznaczone są na przyszłych 
mieszkańców nieba. (św. Wincenty Pallotti) 

 
 


