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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

WOLA BOŻA 
 
 Gdybyśmy byli zjednoczeni Bożą wolą we wszystkich przeciwnościach, 

stalibyśmy z pewnością świętymi i bylibyśmy bardziej szczęśliwi na 
świecie. (św. Alfons Maria di Liguori) 

 
 Boże daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A 

potem żądaj ode mnie, czego chcesz. (św. Augustyn) 
 
 Chciałabym opiekować się chorymi w hospicjach. Obawiam się, że to 

ze względu na moje zdrowie nie wysłano mnie tam; ale poddaję się 
woli Bożej, by być tym - czym On chce.  

 
 O Jezu, daj mi, proszę, chleb pokory, chleb posłuszeństwa, chleb miło-

ści, chleb siły, bym złamała moją wolę i złączyła ją z Twoją wolą, chleb 
wewnętrznego umartwienia, chleb zerwania z wszelkim stworzeniem, 
chleb cierpliwości, abym zniosła cierpienia mojego serca. O Jezu, 
chcesz mnie ukrzyżowanej – fiat, chleb siły, bym dobrze cierpiała, 
chleb, żebym we wszystkim i zawsze widziała jedynie Ciebie. Nie chcę 
innych przyjaciół, jak Jezusa, Maryję i Krzyż. (św. Bernadetta Soubi-
rous) 

 
 Żyć to znaczy pełnić wolę Bożą. (św. Bernard) 

 
 W czasie najcięższych chorób powinniśmy żądać od naszej duszy jedy-

nie aktów poddania, akceptacji, świętego zjednoczenia naszej woli z 
wolą Bożą. (św. Franciszek Salezy) 

 
 Zamiast chcieć wchodzić na wyższy stopień cnoty, dołóż sił, aby stać 

się doskonałymi w tym, czego Bóg od nas chce. (św. Ignacy Antio-
cheński)  
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 Przyjmować wszystko w jakichkolwiek okolicznościach jako zesłane 

przez Boga dla mego największego dobra i korzyści, czy będzie to rzecz 
wielka, czy mała i bez względu na to, skąd przyjdzie. (św. Gabriel od 
Matki Bożej Bolesnej) 

 
 Stan zjednoczenia z Bogiem polega na tym, żeby we wszystkim i w każ-

dym poruszeniu wola duszy była wolą Bożą. (św. Jan od Krzyża) 
 
 Jeżeli sądzimy, że nie możemy być ludźmi prawdziwie wielkimi, jeżeli 

nie jesteśmy uczonymi najwyższego szczebla, to oznacza, że nie rozu-
mujemy według świata. Prawdziwa wielkość polega na całkowitym i 
doskonałym wypełnianiu woli Bożej. 

 
 Oto tajemnica mojego życia i darmo by szukać innych wyjaśnień. Zaw-

sze powtarzałem zdanie św. Grzegorza z Nazjanzu: voluntas tua, pax 
nostra – Twoja wola, Panie, jest naszym pokojem. 

 
 Wszystko, co nie jest wolą Bożą, to fantazja, kaprys, ułomna natura. 

 
 Wola Boga musi być moją, tylko jej muszę szukać również w rzeczach 

najmniejszych. (bł. Jan XXIII) 
 
 Bóg wywyższa tych, którzy spełniają Jego wolę nawet w tym, czym ich 

poniża. 
 
 Dla wzrostu w życiu wewnętrznym i w apostolstwie bardziej niż uczu-

ciowa pobożność potrzebna jest zdecydowana i wspaniałomyślna ule-
głość woli wobec wymagań Bożych. 

 
 Pamiętaj, że wiele wielkich spraw zależy od tego, czy my obaj żyjemy 

zgodnie z wolą Boga. 
 
 Panie, jeśli taka jest Twoja wola, ukrzyżuj moje nędzne ciało! 

 
 Poddanie się Woli Bożej – to tajemnice szczęścia na ziemi. (św. Jose-

maria Escriva) 
 
 Nie cieszcie się rzeczami małymi, ponieważ On, Bóg, chce, aby były 

duże! Gdybyście byli tym, kim powinniście być, zapalilibyście serca 
wszystkich. (św. Katarzyna ze Sieny) 
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 Nasz cel – to spełnianie Woli Bożej, woli Niepokalanej. Inne cele – to 

marnowanie czasu. 
 
 Rozmyślaj często o tym, że cała wielkość, świętość i godność twoja za-

leży jedynie od wypełnienia Woli Bożej. (św. Maksymilian Maria 
Kolbe)  

 
 „Bądź wola Twoja” – te słowa miejmy wyryte w sercu naszym i powta-

rzajmy je nieustannie z miłością. 
 
 Chcę kochać, lecz nie umiem. Serce moje zimne i obojętne. Najpewniej-

szym, najprawdziwszym aktem miłości niech więc będzie najdokład-
niejsze spełnianie woli Bożej. 

 
 Gdy dusza pragnie tylko spełniania woli Bożej, to w tej woli znajdzie 

swoje szczęście nawet wśród krzyżów, trosk i cierpień, bo zawsze bę-
dzie miała to, czego pragnie. 

 
 Kochajcie wolę Bożą. Zgryźcie odważnie gorzką i twardą łupinę tego 

rajskiego orzecha, który Bóg wam podaje: wewnątrz słodkie, szczęścia 
pełne jądro woli Bożej znajdziecie. 

 
 Kto tego tylko chce, czego Bóg chce, kto tylko pragnie woli Bożej, ten 

już na ziemi ma niebo w duszy. 
 
 Nie dlatego powinnam modlić się, by znaleźć w modlitwie ukojenie, 

lecz żeby coraz bardziej być gotową na spełnianie woli Bożej. 
 
 Z woli Bożej jesteśmy tym, czym jesteśmy. (bł. Urszula Ledóchow-

ska) 
 
 Czyż może być większy akt uwielbienia Boga od tego, gdy dusza chrze-

ścijańska podda się bez reszty woli Bożej? (bł. Rupert Mayer) 
 
 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie przez odno-

wienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest 
dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. (św. Paweł, Rz 12, 2) 

 
 Być dzieckiem Bożym znaczy: iść za ręką Bożą, wypełniać wolę Bożą, a 

wszystkie troski i nadzieje złożyć w Boże dłonie. (św. Edyta Stein) 
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 Wola Boża jest przyczyną istnienia rzeczy. (św. Tomasz z Akwinu)  
 
 Wola Boża nie może być przedmiotem racjonalnych dociekań, chyba że 

chodzi o to, czego Bóg w sposób bezwzględny pragnie. (św. Tomasz z 
Akwinu) 

 
 Moje serce jest pełne woli Bożej, toteż gdy wlewa się w nie coś ponadto, 

to nie przenika do wnętrza(...). Wewnętrznie pozostaję zawsze w głę-
bokim spokoju, którego nic nie może zmącić. (św. Teresa z Lisieux) 

 
 Jakże piękne jest pragnienie tylko tego, czego pragnie Bóg, i czynienia 

tylko tego, do czego okazji dostarcza nam Opatrzność.  
 
 Wola Boża jest jak doskonały ster, który kieruje nas do otrzymywania 

rad i drogi, jaką zmierzamy. 
 
 Wola Boża powinna być elementem własnym duszy, powietrzem, któ-

rym winna oddychać, szczęściem, do którego winna dążyć. (św. Win-
centy a Paulo) 

 
 

 

 

 


