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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
 

WYTRWAŁOŚĆ 
 
 Iść zawsze naprzód, choćby po gorzkich zawodach i szalejących bałwa-

nach morskich, gdy opieka Boska nad nami. Przed niczym zaś się nie 
cofać, a na wszystko być gotowym, jeśli Bóg czego od nas zażąda. (św. 
Albert Chmielewski) 
 

 Wytrwajcie w modlitwie, a Bóg, choć zwleka ze swymi darami, jednak 
nam ich nie odmówi. (św. Augustyn) 

 
 Niech świat krzyczy, ile chce, niech krytykuje, szemrze przeciwko do-

bru; słuchajcie wszystkiego i cierpcie w spokoju, ale postępujcie dalej 
z wiarą i stanowczością.(św. Franciszek Salezy) 

 
 Jeżeli czynimy wszystko, co w naszej mocy, Bóg uczyni resztę. (bł. Ar-

nold Janssen) 
 
 Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. 

(św. Jakub, Jk 1, 3) 
 
 Wytrwałość winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali. 

(św. Jakub, Jk 1, 4) 
 
 Bez wielkich trudów nie można dotrzeć do wielkich rzeczy: dlatego 

musimy być gotowi na wszystko. (św. Jan Bosko) 
 
 Miej siłę w sercu przeciwko wszystkim rzeczom, które mogą poruszyć 

je ku temu, co nie jest Bogiem i bądź przyjacielem cierpień Chrystusa. 
(św. Jan od Krzyża) 
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 Bądź wytrwały w modlitwie. Bądź wytrwały, choćby twój wysiłek wy-

dał ci się daremny. Modlitwa jest zawsze owocna. 
 
 Gdzie kryje się tajemnica wytrwałości? Na imię jej Miłość. Umiłuj Boga, 

a już Go nie opuścisz. 
 
 Nie mów Chrystusowi, że pragniesz pocieszenia w modlitwie. Bądź 

wdzięczny, jeśli ci go udzieli. Mów Mu zawsze, ze pragniesz wytrwało-
ści. 

 
 To prawda, ze nikt nie może być pewny wytrwałości... Ale ta niepew-

ność jest powodem do większej pokory i oczywistym dowodem naszej 
wolności. 

 
 Zaczynać może każdy; wytrwałość – to świętość. Twoja wytrwałość 

niech nie będzie ślepą konsekwencją pierwszego impulsu, dziełem in-
ercji, niech będzie wytrwałością refleksyjną. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Tylko się módl wytrwale i nie ustępuj, resztę zostaw Bogu. (bł. Hono-

rat Koźmiński) 
 
 Zniechęcenie – to wróg twojej wytrwałości. Jeżeli nie walczysz ze znie-

chęceniem, popadniesz w pesymizm, a następnie w letniość. Bądź op-
tymistą. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Wytrwanie to łaska nad łaskami. (bł. Honorat Koźmiński) 

 
 Im mniejszy czujecie ogień miłości, tym bardziej wytrwałością, w 

oschłości nawet, starajcie się okazać Bogu miłość. 
 
 Przyznaję, że ciężko jest dobrze chcieć i mimo to ciągle wpadać w te 

same błędy. Ale wierzcie, iż często Bóg ma większe upodobanie w 
walce wytrwałej, choć żmudnej, aniżeli w chwilowym zwycięstwie. 

 
 Wytrwałością zdobędziesz Serce Boże na pewno! (bł. Urszula Le-

dóchowska) 
 
 Żadne poddawanie się, lecz zawsze naprzód mając pewność, że Bóg zna 

wszystkie wysiłki i nagradza każdy trud. (św. Leopold Mandić) 
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 ... bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pań-

skim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. (św. Pa-
weł, 1 Kor 15, 58) 

 
 ... chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, 

a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś – na-
dzieję. (św. Paweł, Rz 5, 3-4) 

 
 Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie 

upadamy na duchu. (św. Paweł, 2 Kor 4,1) 
 
 Nie bądźcie tacy przewrażliwieni! Człowiek wytrzymuje wiele i tak 

szybko nie umiera. (bł. Rupert Mayer) 
 
 Upadając i podnosząc się, nauczyłam się iść pod górę. (św. Teresa z 

Avili) 
 
 

 

 


