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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
 

WOLNOŚĆ I WOLNA WOLA  
 
 
 Człowiek ma dwa wolne skrzydła, aby latać: rozum i wolę. Jedno musi 

dążyć do prawdy, drugie ku dobru. Skrzydło woli jednak jest podcięte 
przez miłość do przyjemności, a skrzydło rozumu przez błąd. (św. Al-
bert) 
 

 Ciało jest uświęcone przez świętość woli. 
 
 Człowiek dobry wolny jest nawet w kajdanach, podczas gdy zły jest 

niewolnikiem, choćby siedział na tronie, gdyż ma tylu panów, ile ma 
namiętności. 

 
 Dobre i złe uczynki mogą być oceniane tylko ze względu na wolę. 

 
 Dobre użycie wolnej woli jest cnotą. 

 
 Prawdziwa wolność polega na czynieniu dobrze z radością. 

 
 Prawdziwa wolność polega na unikaniu grzechu. 

 
 Wola znajduje przyjemność w grzechu, musi więc ponosić też jego 

skutki. 
 
 Zdecydowana silna wola broni człowieka od zepsucia; upór nie daje 

mu pozbyć się swych błędów. (św. Augustyn) 
 
 Bóg nigdy nie zadaje gwałtu nasze wolnej woli. Od nas zależy, czy 

chcemy przyjąć łaskę Bożą czy nie; Czy będziemy z nią współpracować, 
czy też ją zmarnujemy. (św. Faustyna Kowalska) 
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 Kto ma prawdziwą wolność Bożą, nie traci wiele z wewnętrznego za-

dowolenia. Smutek wkracza tam, gdzie jest przywiązanie do rzeczy 
tego świata. (św. Franciszek Salezy) 

 
 Wolnym jest, kto ma sumienie wolne od grzechu i zbrodni. (św. Hiero-

nim) 
 
 Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. 

(św. Jan, J 8, 36) 
 
 Czystość i nieczystość nie są wypływem wrodzonej nam natury, ale za-

leżną od wolnej woli tych, którzy daną rzecz przedsiębiorą. 
 
 Wolny jest tylko ten, kto żyje z Chrystusem. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Fundamentem jest prawda, że wola powinna się radować tylko tym, co 

jest ku czci i chwale Boga. (św. Jan od Krzyża) 
 
 Najwyraźniejszą oznaką stanowczości woli jest pragnienie nieustan-

nego słuchania głosu Jezusa, który przemawia do nas przez swój przy-
kład, swoje nauki, swoje łaski, zasady życia kościelnego i religijnego. 
(bł. Jan XXIII) 

 
 Powiedz swojemu ciału: Wolę mieć w tobie niewolnika, niż być twoim 

niewolnikiem. 
 
 Tylko z własnej woli człowiek otwiera bramę swego serca, by sprofa-

nować je brudem. 
 
 Twoja własna wola, twoje własne zdanie, otóż to, co cię niepokoi. ((bł. 

Josemaria Escriva) 
 
 wolo nasza, łachmanie cuchnący, ty nie odziewasz duszy, lecz wręcz 

przeciwnie, ty ją ogołacasz! 
 
 Wola nasza jest silna o tyle, o ile wiąże się z Twoją Boże, i słaba jest o 

tyle, o ile się od Twojej oddala! (św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 Moja wola to żądanie głupiego dziecka, które domaga się zabawy z 

ogniem lub brzytwą, a nie rozumie, że ogień pali, a brzytwa może zra-
nić. 
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 Dajcie nam wolność; wolność, która rodzi prawość charakteru, szla-

chectwo i wielkość duszy; wolność zapewniającą odpowiednią, zdrową 
atmosferę, w której naród mógłby rozwijać się i która sprzyjałaby 
kształtowaniu honoru i cnoty. (bł. Urszula Ledóchowska) 

 
 Człowiek cieszy się prawdziwym pokojem i wolnością, kiedy ciało pod-

dane jest duchowi, a duch Bogu. 
 
 Człowiek rozkoszuje się prawdziwym pokojem i prawdziwą wolnością 

wtedy, kiedy jego ciało jest podporządkowane duchowi, a duch Bogu. 
(św. Leon Wielki) 

 
 Dobra wola, którą masz, jest najważniejszym darem Bożym. Bóg Ojciec, 

który rozpoczął w tobie swe dzieło darując dobrą wolę, niech zechce 
dopełnić to, co rozpoczął. (św. Leopold Mandić) 

 
 Wolą człowieka kieruje rozum, który jeżeli błądzi, wprowadza w błąd 

także i wolę. 
 
 Wola ludzka jest siłą, która skupia i jednoczy wokół siebie innych ludzi, 

pcha ich naprzód lub cofa wstecz, podnosi ku górze lub spycha w dół. 
(bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 Gdzie jest Duch Pański – tam wolność. (św. Paweł, 2 Kor 3, 17) 

 
 Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie 

poddawajcie się... [na nowo pod jarzmo niewoli!] (św. Paweł, Ga 5, 1) 
 
 Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. (św. Paweł, Ga 5, 

13) 
 
 Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, 

ale nie wszystko buduje. (św. Paweł, 1 Kor 10, 23) 
 
 Jak ludzie wolni [postępujcie], nie jak ci, dla których wolność jest 

usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga! Wszystkich szanuj-
cie, braci miłujcie, Boga się bójcie... (św. Piotr, 1 P 2, 16-17) 

 
 Każdy człowiek jest wolny i co dzień, nawet w każdej godzinie, stoi 

przed podjęciem decyzji. 
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 Duszy przysługuje prawo decydowania o sobie. Dotykamy tu tajem-

nicy osobistej wolności człowieka, którą sam Bóg respektuje. Jego pa-
nowanie nad stworzonymi duchami opiera się jedynie na dobrowol-
nym darze ich miłości.  

 
 Najcudowniejszą rzeczywistością życia wewnętrznego jest to, że Boska 

wolność poddaje się woli swych wybranych, wysłuchując ich próśb.  
 
 Sługą Bożym może być tylko duch wolny. (św. Edyta Stein) 

 
 Nie dopuszczamy do tego, by wola nasza była czyjąś niewolnicą, za wy-

jątkiem Tego, który ją kupił własną krwią swoją. (św. Teresa z Avili) 
 
 Każda decyzja woli, która nie jest zgodna z wymaganiami rozumu, nie-

zależnie od tego, czy wymagania te są prawidłowe, czy błędne, jest 
zawsze zła. (św. Tomasz z Akwinu) 

 
 

 

 


