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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

 
ZBAWIENIE 
 
 Największym cierpieniem dusz świętych w czyśćcu jest pragnienie 

Boga, którego jeszcze nie mają. To cierpienie szczególnie będzie drę-
czyć te dusze, które mało za życia pragnęły Raju. (św. Alfons di Li-
guori) 

 
 Ten, który cię stworzył bez ciebie, nie zbawi cię bez ciebie. 

 
 Żyłem, bo ty chciałeś, umieram, bo każesz; zbaw mnie Panie – bo mo-

żesz. (św. Augustyn) 
 
 Nic nie jest bardziej nieużyteczne od chrześcijanina, który nie przyczy-

nia się do zbawienia innych. (św. Cyprian) 
 
 Dusz, która medytuje, ma zapewnione zbawienie. (bł. Elżbieta z Di-

jon) 
 
 Jak łatwo, omamiony przez blask i rozkosze świata, mógłbym utracić 

koronę zbawienia, którą chciałem sobie tutaj zapewnić. (św. Euche-
riusz z Orleanu) 

 
 Bóg cię stworzył bez ciebie, lecz nie zbawi bez ciebie. Ty nic nie możesz 

bez Boga, choćbyś chciał, On znów nic nie chce bez Ciebie, choć może. 
(św. Ignacy Loyola) 

 
 Cierpieć, działać, uniżać się we wszystkim i zawsze, kiedy chodzi o zba-

wienie dusz, nieustannie pracujemy w tym życiu, aby zbawić naszą du-
szę i wiele innych: odpoczniemy w błogosławionej wieczności. 
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 Jedyny sposób na zbawienie biednej młodzieży, to wychować ją w re-

ligii, a więc chrystianizować społeczeństwo. 
 
 Za robotników, którzy pracują w winnicy Pana, uważa się wszystkich 

tych, którzy w jakiś sposób przyczyniają się do zbawienia dusz. (św. 
Jan Bosko) 

 
 Coraz to nowe zdziwienie napełnia duszę moją na myśl, że Bóg chce 

potrzebować ludzi, aby ich zbawić. 
 
 Kto pragnie się zbawić, znaleźć się bezpiecznie w domu Ojca i zacho-

wać drogocenne dary natury i łaski rozdawane przez Boga, powinien 
dla swej duszy brać za wzór wieczną naukę Ewangelii i Kościoła. (bł. 
Jan XXIII) 

 
 Czy nie ożywia twej duszy pragnienie, aby Bóg Ojciec uradował się w 

chwili, gdy staniesz przed Jego sądem? (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Jedynym zajęciem na tej ziemi jest zbawienie duszy; pokój w woli Bo-

żej. 
 
 Staraj się o zbawienie wszystkich wszystkimi możliwymi sposobami. 

(św. Maksymilian Maria Kolbe) 
 
 Pan pragnie dobra dla wszystkich, także dla grzeszników, i czeka na 

nich. Pan chce, abyśmy wszyscy zostali zbawieni. 
 
 Osoba dorosła albo członek wspólnoty zbawia się dzięki łasce, lecz 

także dzięki własnym czynom, a zatem prawdziwe jest powiedzenie 
ludowe: Pomóż sobie, aby niebo ci pomogło. (św. Leopold Mandić) 

 
 Bóg kieruje ludźmi przez ludzi; jednych z pomocą drugich wiedzie do 

zbawienia. (bł. Jerzy Matulewicz) 
 
 Zbawienie dusz dokonuje się bardziej na kolanach niż całą resztą. (bł. 

Alojzy Orione) 
 
 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, i to nas, 

umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do 
życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. (św. Paweł, Ef 2, 4-5) 
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 ... jest bowiem ona [Ewangelia] mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego 

wierzącego. (św. Paweł, Rz 1, 16) 
 
 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu 

swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zba-
wienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a 
wyznanie jej ustami – do zbawienia. (św. Paweł, Rz 10, 9-10) 

 
 My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz 

wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. (św. Paweł, 1 Tes 5, 8) 
 
 ... nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnię-

cie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas 
umarł, abyśmy, my żywi czy umarli, razem z Nim żyli. (św. Paweł, 1 
Tes 5,9-10) 

 
 Staram [się] przypodobać wszystkim pod każdym względem, nie szu-

kając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. (św. Pa-
weł, 1 Kor 10, 33) 

 
 Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie 

samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. (św. Paweł, 1 Tm 4, 16) 
 
 ... zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem [nie tylko w 

mojej obecności], lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. (św. Pa-
weł, Flp 2, 12) 

 
 Zbawiona zaś zostanie [kobieta] przez rodzenie dzieci, [będą zbawione 

wszystkie], jeśli wytrwają w wierze i miłości, i uświęceniu – z umiarem. 
(św. Paweł, 1 Tm 2, 15) 

 
 Zbawiciel [nasz] pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 

poznania prawdy.  (św. Paweł, 1 Tm 2, 4) 
 
 Czas wykorzystany dla chwały Boga i zbawienia duszy, nie jest nigdy 

czasem źle wykorzystanym. (bł. Ojciec Pio) 
 
 Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego 

postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem 
lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokala-
nego i bez zmazy. (św. Piotr, 1 P 1, 18 – 19) 
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 Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, 

gotowego objawić się w czasie ostatecznym. (św. Piotr, 1 P 1, 5) 
 
 Pozycję dziecka Bożego wysłużyło nam zbawcze dzieło Chrystusa, ale 

wymaga z naszej strony współpracy. (św. Edyta Stein) 
 
 ... ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osią-

gniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz. (św. Piotr, 1 P 1, 9) 
 
 Człowiek może na różne sposoby służyć zbawieniu innych ludzi. 

 
 Każdy jest odpowiedzialny za swoje własne zbawienie. Każdy jest rów-

nocześnie odpowiedzialny za zbawienie innych, jeśli tylko ma możność 
upraszania przez modlitwę łaski dla drugiego człowieka. Przez modli-
twę, która jest jego wolnym czynem. 

 
 Plan zbawienia rozciąga się na całą ludzkość, a stąd i na lud wybrany. 

Lecz Bogu chodzi przy tym o każdą poszczególną duszę. Każda została 
przez Niego zdobyta na kształt oblubienicy, miłością najdelikatniejszą, 
każda otoczona ojcowską wiernością. 

 
 Rzeczywistość zbawienia, poznana w dzieciństwie w odpowiedniej 

formie, może stać się z łatwością fundamentem świętego życia. (św. 
Edyta Stein) 

 
 ... ludziom jest konieczne do zbawienia nie tyle dobre postępowanie, 

dzięki któremu unikamy grzechów, lecz także poznanie prawdy, dzięki 
której unikamy błędów.  

 
 Są trzy rzeczy konieczne do zbawienia człowieka: znajomość tego w co 

wierzyć, znajomość tego, czego należy pragnąć i znajomość tego, co na-
leży czynić. 

 
 Zbawienie człowieka polega na poznaniu prawdy, aby umysł ludzki nie 

był zaciemniony przez rozmaite błędy. (św. Tomasz z Akwinu) 
 
 


