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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

WYCHOWANIE 
 
 Przykład oddziaływuje skuteczniej niż nauka, bo człowiek nie uważa 

tego za trudne, co widzi jak inni czynią. (św. Ambroży) 
 

 Nie trzeba uczyć dziecka za wiele naraz, bo jak naczynie z ciasnym 
otworem tylko powoli lejąc napełnisz, tak samo z dzieckiem. Lampa 
gaśnie od zbytku oliwy, kwiat marnieje od zbytniej wilgoci – we 
wszystkim należy zachować odpowiednią miarę. 

 
 W prowadzeniu dusz potrzeba: filiżanki nauki, baryłki ostrożności i 

oceanu cierpliwości. (św. Franciszek Salezy) 
 
 Postępujcie według wszystkich reguł dobrego wychowania, które jest 

połowa świętości. (św. Franciszka Ksawera Cabrini) 
 
 Niemałą jest zasługą w oczach Boga dobrze wychować dzieci. (św. Hie-

ronim) 
 
 Aby kogoś owocnie poprawić, nigdy nie należy czynić mu wyrzutów w 

obecności innych. 
 
 Całe moje życie poświęciłem dobru młodzieży, przeświadczony, że od 

jej zdrowego wychowania zależy szczęście narodów. 
 
 Częsta Komunia św. i codzienna Msza św. są kolumnami, które pod-

trzymują wychowawczy budynek. 
 
 Dobro rodziny i społeczeństwa zależy od chrześcijańskiego wychowa-

nia młodzieży. 
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 Jeżeli młodzież będzie właściwie wychowana, zapanuje porządek i mo-

ralność; w przeciwnym razie zapanuje bałagan i nałogi. 
 
 Jeżeli wy kochacie to, co kocha młodzież, to młodzież będzie kochać to, 

co wy kochacie. 
 
 Kiedy poprawiasz, daj zawsze poznać, że pragniesz dobra i nie idziesz 

za własnym kaprysem. 
 
 Nie zapominajcie, ze wychowanie jest dziełem miłości. 

 
 Mój system wychowawczy oparty jest na rozsądku, religii i uprzejmo-

ści. 
 
 Od dobrego lub złego wychowania młodzieży zależy dobra lub zła 

przyszłość społecznych obyczajów. 
 
 Pamiętajcie o tym, że wychowanie zaczyna się od serca. 

 
 Staraj się, aby cię pokochano, a potem łatwo będą ci posłuszni. 

 
 W każdym młodzieńcu, choćby najbardziej zepsutym, znajduje się ja-

kieś zdrowe miejsce; zadaniem każdego wychowawcy jest znalezienie 
go. Jest ono jak delikatna nić, która prowadzi do serca. (św. Jan Bosko) 

 
 Nie należy stosować surowych metod do utrzymania porządku. Czujna, 

cierpliwa i tolerancyjna dobroć sięga o wiele dalej niż rygor i bat. 
 
 Niezbędne jest, aby w istotach ludzkich w trakcie ich kształtowania, 

wychowanie było zintegrowane i nieprzerwane; tzn., aby kult wartości 
religijnych i uwrażliwianie moralnego sumienia postępowały w nich 
równolegle z nieustanną, coraz bogatszą asymilacją elementów nau-
kowo-technicznych. 

 
 Tam, gdzie jest matka, która ma wiarę, która się modli i po chrześcijań-

sku wychowuje swoje dzieci, tam nie może zabraknąć łaski niebieskiej, 
która sprawia, że dojrzewają owoce poprzez gorycz próby. 

 
 Kiedy do raju przybywa nauczyciel, który dobrze przeżył swoje życie 

na świętym obowiązku nauczania, wtedy otwierają się drzwi – dla na-
uczycieli zarezerwowana jest łaska prawie kapłaństwa. (bł. Jan XXIII) 
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 Wychowanie to niezaprzeczalne zaangażowanie, które wkładasz w 

praktykowaniu najlepszej metody, aby sprawić, by twoi uczniowie na-
bywali ziemską wiedzę; nie zapomnij przy tym o poznaniu i praktyko-
waniu chrześcijańskiej ascezy, która jest jedyną metodą, abyście na-
wzajem: i ty i oni – stali się lepszymi. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Upominać?... Często jest to konieczne. Lecz należy to czynić tak, aby 

upominany wiedział, jak się poprawić. Nigdy zaś dając upust swojej 
złości. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Oto pierwszy warunek wychowania dzieci dla Boga – tworzyć wokół 

nich atmosferę szczęścia. Gdy to zrobione, reszta już łatwiej pójdzie. 
 
 Wychowywać dusze dla Boga to najpiękniejsze powołanie. (bł. Ur-

szula Ledóchowska) 
 
 Ważną jest rzeczą, aby dobrze, odpowiednio w duchu Chrystusowym 

wychować człowieka: jego rozum oświecając pełnią rzetelnej prawdy; 
wolę jego ujmując silnie w karby woli Bożej, wyrażonej w przykaza-
niach, w radach ewangelicznych, w obowiązkach stanu, w powołaniu. 
(bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 Cieszę się z tego, gdyż żyjemy w tak krytycznych czasach, że musimy 

wychowywać ludzi bardzo mocnych w wierze, zdolnych do walki... 
(św. Paweł od Krzyża) 

 
 Wychowawca musi wszystko widzieć, mało ganić i wiele przebaczać. 

(św. Pius X) 
 
 Żeby nagana była skuteczna, udzielanie jej musi wiele kosztować. I 

trzeba to robić bez cienia złości w sercu. (św. Teresa z Lisieux) 
 
 Pracować nad wychowaniem dobrych kapłanów – to znaczy spełniać 

urząd samego Chrystusa, który w czasie życia ziemskiego kształcił 
swoich Dwunastu. (św. Wincenty a Paulo) 

 
 Rozkrzewiły się nade mną chwasty, a nie było ręki, która by je pełła. 

 
 Bezskutecznie i bardzo szkodliwie pojmuje syn łagodność ojca, ponie-

waż później poczuje surowość Boga. 
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 Żaden element wykształcenia nie dotyczy nas w tak wielkim stopniu 

jak owa zasada zapisana w sumieniu: Nie czyń innemu tego, czego sam 
nie chciałbyś doznać. (św. Augustyn) 

 
 Z trudem daje się wykorzenić to, czym nasiąkł młody umysł. 

 
 Więcej można nauczyć przykładami niż słowami. (św. Hieronim) 

 
 Aby dziecko wychować potrzeba dzielnego wychowawcy, a nie złota! 

 
 Gdy dobre zasady zapadną w serce, nikt nie potrafi ich wyrwać. Umoc-

nią się one, jak zastygła pieczęć na miękkim wosku. 
 
 Ileż starania dokładają wszyscy, aby dzieci wykształcić w sztuce, nauce 

i wymowie, a nikt nie dba o wyćwiczenie duszy! 
 
 Jak malarze nad obrazem i rzeźbiarze nad posągiem pracują z wielkim 

wysiłkiem, tak i wy – ojcze i matko – musicie włożyć wiele starania w 
wychowanie swych dzieci(...) musicie wkładać wszystek trud, aby swe 
dzieci wychować na piękne obrazy Boga. Usuwajcie to, co niepo-
trzebne, uzupełniajcie braki; z dnia na dzień baczcie na skłonności 
swych dzieci; na dobre, by je rozwijać, na złe, aby je wykorzenić. 

 
 Jest to nieobliczalna szkoda dla dzieci wolnych, gdy je pozostawiamy 

pod nadzorem zepsutych niewolników. 
 
 Kto nie wie, czego należy uczyć o prawej nauce, ten niech się trzyma z 

daleka od katedry nauczycielskiej. 
 
 Natura nasza potrzebuje też łagodności. 

 
 Naucz też swego syna również w świecie od młodości wieść życie w 

bojaźni Bożej! 
 
 Nie podobna, przecież, niepodobna, aby ten, co od początku był wycho-

wywany z wielką starannością i korzystał z wielkiej gorliwości ojca, 
stał się złym. 

 
 Wszystko należy czynić w formie raczej upomnienia niż groźby. (św. 

Jan Chryzostom) 
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 Nie rodzenie jest właściwością kobiety – to należy do natury – lecz wy-

chowanie, bo to należy do woli. 
 
 Trudna jest do opanowania młodość, toteż potrzeba tu wielu wycho-

wawców, nauczycieli, opiekunów. 
 
 Wychowanie dzieci nie pozostanie bez nagrody. Nie mała bowiem 

rzecz, gdy oddajecie dzieci Bogu, od którego je wzięliście. Jeśli rodzice 
rzucą w serce dziecka dobre ziarno, otrzymają za to wielką nagrodę; a 
jeśli to zaniedbują – karę. 

 
 Wykorzystaj swoją powagę do dobrego. Ty najpierw będziesz miał po-

ciechę, mając dobrego syna, a także radość będzie dla Boga. Pracujesz 
dla siebie. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Braterskie upominanie, kiedy będziesz musiał się go podjąć, winno być 

niezwykle delikatne – i wypływać z miłości – w swej formie i istocie, 
gdyż w takiej chwili będziesz narzędziem Bożym. 

 
 Stosowanie braterskiego upominania jest najlepszą formą pomocy, po 

modlitwie i dobrym przykładzie. 
 
 W przypadku upomnienia, które się okazuje konieczne i jest naszym 

obowiązkiem, należy liczyć się z cudzym bólem i z bólem własnym. 
Lecz rzeczywistość ta nie powinna służyć ci nigdy za wymówkę, by się 
powstrzymać. (bł. Josemaria Escriva) 

 

 

 


