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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

ŻYCIE 
 
 
 Bóg więcej patrzy na wasze życie, niż na wasze słowa. 

 
 Istnieją dwa rodzaje życia: życie ciała i życie duszy. Jak dusza jest ży-

ciem ciała, tak Bóg jest życiem duszy. Ciało umiera, gdy dusza je opuści, 
dusza zaś, gdy ją opuści Bóg. 

 
 Jesteśmy błogosławieni, jeżeli to, czego słuchamy czy opowiadamy, na-

prawdę wprowadzamy w życie. 
 
 Jeśli kochacie życie, dlaczegóż nie szukacie prawdziwego życia? Jeśli 

kochacie życie, pragnijcie takiego, które się nigdy nie kończy. 
 
 Nie kochać, ale znosić musimy to życie. 

 
 Uczcie się dobrze umierać, nauczywszy się dobrze żyć. 

 
 Wy, którzy pragniecie długiego życia, lepiej byście zrobili, gdybyście 

pragnęli dobrego życia. 
 
 Życie miękkie i zmysłowe nigdy nie może być czyste. 

 
 Życie nie byłoby życiem, gdyby nie było wieczne. 

 
 Życie, spędzone pośród ziemskich przyjemności jest śmiercią, a nie ży-

ciem, w porównaniu do życia wiecznego, które zostało nam obiecane 
przez Chrystusa i w Chrystusie. 

 
 Życie szczęśliwe jest radością z prawdy. 
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 Żyjcie w świecie, ale nie bądźcie niewolnikami świata. (św. Augustyn) 

 
 Jesteśmy żebrakami żyjącymi na koszt Boga. (św. Bernard) 

 
 Nie mam chwil obojętnych, bo każda chwileczka życia mojego jest wy-

pełniona modlitwą, cierpieniem i pracą. (św. Faustyna Kowalska) 
 
 Nieustanna walka, ustawiczny wysiłek, to życie moje, by spełnić wolę 

Twoją świętą. 
 
 O życie szare i pełne nieporozumień, ćwiczy się cierpliwość moja, a za-

tem idzie doświadczenie, wiele poznaję i uczę się codziennie i widzę, 
że mało umiem i wciąż odkrywam błędy w moim postępowaniu, ale nie 
zniechęcam się tym, tylko dziękuję Bogu, że mi raczył udzielać swego 
światła w poznaniu samej siebie. (św. Faustyna Kowalska) 

 
 Dwie rzeczy zachowują was w pobożnym życiu: wielka roztropność w 

wypełnianiu obowiązków waszego stanu; i wielka odwaga, abyście się 
nie martwili i nie stracili ducha w błędach, które możecie popełnić. 
(św. Franciszek Salezy) 

 
 Obecne życie podobne jest do ziarenka, obrazem przyszłego są kłosy. 

(św. Grzegorz z Nyssy) 
 
 Ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie, żyj – jak gdybyś miał umrzeć ju-

tro. (św. Izydor z Sewilli) 
 
 Jeżeli chcecie, aby wasze życie było radosne i spokojne, musicie zapew-

nić sobie pozostanie w łasce u Boga. 
 
 Nasze życie jest w rękach Pana, który jest dobrym Ojcem: On wie, jak 

długo mamy je zachować. 
 
 Nasze życie jest usiane krzyżami, ale miłosierny Bóg nie opóźnia się z 

posłaniem nam w odpowiednim czasie pocieszenia.  
 
 Życie człowieka powinno być ciągłym przygotowaniem na śmierć. (św. 

Jan Bosko) 
 
 Gościem tu jesteś i wędrowcem. Ojczyznę masz w niebiesiech. 
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 Miejcie w świadomości, bracia, że nie tylko z waszego życia, ale z życia 

całego świata będziecie musieli pewnego dnia zdać sprawę. 
 
 Naszym życiem powinniśmy ziemię na niebo przemienić. 

 
 Życie doczesne jest jakby gniazdem ptasim skleconym z chrustu i błota. 

(św. Jan Chryzostom) 
 
 Kluczem otwierającym skarbnicę naszego istnienia jest życie zgodne z 

wolą Pana. 
 
 Moje życie musi być jak kadzidło. Nieużywane jest bezkształtną mate-

rią; rzucone w ogień, pali się oraz rozprzestrzenia zapach słodyczy w 
świątyni Pana. 

 
 My jesteśmy tutaj, na ziemi, nie po to, aby chronić muzeum, ale aby 

uprawiać kwitnący ogród życia zarezerwowany na przyszłość pełną 
chwały. 

 
 Życie chrześcijańskie jest ofiarą. 

 
 Życie jest jak uczta. Jestem już przy serach, a zapewniam was, że one 

także są wyborne. 
 
 Życie jest trochę jak morska podróż. Wyjeżdżamy żegnając się i płacząc 

z powodu oddalenia od osób nam drogich, ale oto, kiedy przybijamy do 
drugiego brzegu, są inne osoby, które stoją już w porcie i na nas cze-
kają. 

 
 Życie ludzkie jest święte: od początku swojego pojawienia się bezpo-

średnio angażuje stwórcze działania Boga. 
 
 Życie nie jest tylko po to, aby się zamknąć w sobie, w egoizmie czy bez-

myślności, ale po to, aby się rozprzestrzeniać, budować i czynić dobro. 
(bł. Jan XXIII) 

 
 Gdyby prócz tego życia nie było innego życia, byłoby ono okrutnym 

żartem, obłudą, podłością, egoizmem, zdradą. 
 
 Życie jest mostem: przejdź, ale nie buduj na nim swojego mieszkania. 

(św. Katarzyna ze Sieny) 
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 Żyj jak inni, którzy cię otaczają, w sposób naturalny, lecz nadając cha-

rakteru nadprzyrodzonego każdej chwili dnia. (bł. Josemaria 
Escriva) 

 
 Jeżeli utracisz nadnaturalne znaczenie swojego życia, twoja miłość bę-

dzie filantropią; twoja czystość dekadencją; twoje umartwienie głu-
potą; twoja dyscyplina biczem, a wszystkie twoje dzieła będą jałowe. 

 
 Twoje życie winno być ciągłą modlitwą, ciągłym dialogiem z Panem: w 

obliczu tego, co jest przyjemne i co nieprzyjemne, w obliczu tego co jest 
łatwe i co trudne, w obliczu tego – co jest zwyczajne i co nadzwyczajne. 
(bł. Josemaria Escriva)  

 
 Żyj tak, jakby dzień ten był ostatnim. Jutro niepewne, wczoraj nie do 

ciebie należy, dziś tylko jest twoim. 
 
 Życie jest drogą do nieba. (św. Maksymilian Maria Kolbe) 

 
 Gdybym tysiąc razy żył na świecie, tysiąc razy bym obrał to życie, a nie 

inne. 
 
 Życie nasze powinno być odbiciem tych cnót Jezusa Chrystusa, które 

nam w tajemnicy Ołtarza przedstawia: pokory, posłuszeństwa, ubó-
stwa, cierpliwości, miłości i miłosierdzia. (bł. Honorat Koźmiński) 

 
 Życie moje ma być różańcem wprowadzonym w czyn. (bł. Urszula Le-

dóchowska) 
 
 Trzeba być silnym, aby stać wielkim: oto nasz obowiązek. Życie jest 

walką, z której nie możemy się wycofać, ale w której musimy odnieść 
zwycięstwo. 

 
 Życie jest walką, z której nie możemy się wycofać, lecz w której musimy 

zwyciężyć. 
 
 Życie nie jest niczym innym, jak tylko wiecznym zmaganiem się z sobą 

samym i nie zakwita inaczej, jak tylko za cenę cierpienia. (bł. Ojciec 
Pio) 

 
 Wszystko tak szybko przemija. I nim się spostrzeżemy, dobijemy do 

kresu żywota. 
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 Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bo-

wiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla 
Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy dla Pana. (św. Paweł, Rz 14, 
7-8) 

 
 Chrystus jest centrum naszego życia. I nie ma rozwiązań pośrednich. 

 
 Jedno mogę spokojnie powiedzieć: moje życie nie było nigdy nudne. 

 
 Życie każdego człowieka – to walka ducha z ciałem. 

 
 Żyjąc w obecności Boga, pozostajemy zawsze na wyżynach. (bł. Ru-

pert Mayer) 
 
 Moje życie zaczyna się na nowo każdego ranka, a kończy każdego wie-

czoru; moje plany i zamiary nie mogą wykraczać poza ten rytm. 
 
 ... pamiętaj, że nie żyjemy tu po to, aby mieć niebo na ziemi. 

 
 Starać się, by to życie, które się wybrało, przeżywać coraz wierniej i 

czyściej, aby przenieść je jako ofiarę za tych wszystkich, z którymi jest 
się złączonym. 

 
 Trzeba stworzyć w naszym życiu miejsce dla Zbawiciela, aby je mógł 

przekształcić w swoje. 
 
 Życie wewnętrzne jest najgłębszym źródłem i najczystszą radością. 

(św. Edyta Stein) 
 
 Nasze życie? Kiepski nocleg w niewygodnej gospodzie. (św. Teresa z 

Avili) 
 
 Życie jest tajemnicą, nic nie wiemy, nie widzimy, a przecież Jezus już 

ukazał nam to, czego oko nie widziało. (św. Teresa z Lisieux) 
 
 Uważam za główne zadanie mego życia – i tego świadom jestem – być 

dla Boga i chcę, aby o Nim mówiła każda moja wypowiedź i wszystkie 
zmysły. (św. Tomasz z Akwinu) 

 
 Prawdziwe życie jest przedmiotem nadziei, a obecne ziarnem przy-

szłego. (św. Grzegorz z Nyssy) 
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 Życie jest czymś nader poważnym. Każda minuta została nam dana po 

to, abyśmy mogli się coraz bardziej „wkorzenić” w Boga. (bł. Elżbieta 
z Dijon) 

 
 Nie żyjemy dla ziemi, ani dla naszego dobrego imienia, lecz dla czci Bo-

żej, dla chwały Bożej, dla służby Bogu – i to powinno nas mobilizować! 
 
 Nie żyj na pokaz! Niech twoje życie zna Bóg, gdyż świętość przechodzi 

obok niedostrzeżona, choć jest wielce owocna. 
 
 Żyj życiem chrześcijańskim w sposób naturalny! Nalegam: niech twój 

sposób życia pomaga poznać Chrystusa, tak jak normalne lustro odbija 
obraz, nie zniekształca go, nie stwarza karykatury. Jeśli będziesz nor-
malny, jak to lustro, będziesz odzwierciedlać życie Chrystusa i ukazy-
wać je innym. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Życie jest długie i sporo w nim różnych utrapień. Abyśmy je umieli zno-

sić jak należy, potrzeba nam patrzeć na nasz wzór, Chrystusa, jak On je 
znosił, jak za Jego przykładem znosili Apostołowie i Święci. (św. Te-
resa z Avili) 

 
 Życie mija, wieczność zbliża się szybkimi krokami, wkrótce będziemy 

żyć życiem Jezusa. Napojeni przez pewien czas u źródła wielkiej gory-
czy, zostaniemy przebóstwieni u źródła wielkich radości. (św. Teresa 
z Lisieux) 

 
 

 

 


