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Wprowadzenie 
 

W roku Peregrynacji Relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 
Polsce pragnę udostępnić Drogim Czytelnikom fragmenty pism św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus (1872 - 1897) i Księdza Biskupa Adolfa Piotra 
Szelążka (1865 - 1950). Należy on do propagatorów kultu św. Teresy z 
Lisieux na terenie Polski, w latach po jej beatyfikacji (1923) i kanonizacji 
(1925). 

Stanowią one dla Zgromadzenia cenną spuściznę po zmarłym w 
opinii świętości Założycielu i ukazują wpływ św. Teresy na jaki otwierał 
serce Biskup Szelążek. Zawierają wierne świadectwo wiary Biskupa 
Łuckiego, poddanego działaniu Ducha Świętego, który zaprasza do 
wejścia z podobną wiarą na drogę duchowego wzrostu.  

Mam nadzieję, że treść myśli obu Postaci przyczyni się do 
głębszego poznawania eklezjalnego charyzmatu św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus - Doktor Kościoła, przyjętego przez Biskupa Szelążka i jego 
Zgromadzenie. 

Siostrom, które dokonały wyboru tekstów: S. Beniaminie 
Karwowskiej i S. Bożenie Oporskiej wyrażam swoją wdzięczność.  

 

S. Damiana Kiliańska 
przełożona generalna 

 
 
Podkowa Leśna 24.06.2005 

 



Modlitwa Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka  
do św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

 
Do Ciebie św. Tereso od Dzieciątka Jezus zwracam się z pokorną 
prośbą o szczególny patronat nad nami. Osłoń nas od wszystkich 
niebezpieczeństw, tak duchowych jak i doczesnych: pokieruj 
sprawami (naszymi) dla większej chwały Bożej i dopomóż osiągnąć te 
zadania, które wyznaczyła nam Opatrzność Boża. 
 U stóp ołtarza ślubuję Ci zachowanie Twych świętych 
wskazań, aby wszystkie serca zapłonęły tą miłością Bożą, którą w 
nich zapalać pragniesz. Amen. (MT 1) 
 

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem 
Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka 

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś sługę swego Biskupa 
Adolfa Piotra pełnią Chrystusowego kapłaństwa, mądrością w służbie 
Kościołowi, dobrocią serca wobec ubogich i pokrzywdzonych oraz 
ukochaniem drogi duchowego dziecięctwa, spraw, abyśmy wsparci 
jego przykładem stale wzrastali w wierze oraz w miłości Boga i 
bliźniego. Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie udziel łask, o 
które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy. Amen. 

Pierwsze słowa, które dyktuje mi serce1 
11..  2 

Bóg dał mi tę łaskę, że bardzo wcześnie rozwinął mój umysł. (DD) 

22..   
Z małych na pozór przyczyn, wielkie wynikają skutki. (OGP 1) 

33..   
Pewnego dnia piękny błękit wiejskiego nieba zaciemnił się nagle i 
wkrótce rozległ się ryk burzy; błyskawice przeszywały ciemne chmury i 
z daleka widziałam uderzający piorun; to mnie bynajmniej nie 
przeraziło, byłam zachwycona, zdawało mi się, że dobry Bóg jest przy 
mnie! (DD) 

44..   
Oku, gdy jest czyste nie potrzeba nakazywać, by zachwycało się 
pięknością promieni słonecznych, gdy łamią się w różnobarwnych 
odcieniach. Duszy czystej wystarczy ukazać prawdziwy obraz 
doskonałości Stwórcy, aby w niej zachwyt i uwielbienie obudzić. (OP 
8.) 

55..   
Nie zapomnę nigdy wrażenia, jakie zrobiło na mnie morze. Nie mogłam 
oczu oderwać od niego; jego majestat, szum fal, wszystko to mówiło 
mojej duszy o wielkości i mocy Pana Boga. (DD) 

66..   
Jak źródła ciągle nowej dostarczają wody, jak ze słońca płyną 
promienie, tak w rozważaniu tajemnic objawionych przez Ducha 
Świętego, znajdują ludzie wiele nowych świateł na każdy dzień. (ODŚ 
9) 

77..   
Byłam wesołego usposobienia, ale nie potrafiłam bawić się 
odpowiednio do mego wieku; często podczas przerw opierałam się o 
drzewo i rozmyślałam nad tym, co widziałam, snując poważne refleksje! 
(DD) 

88..   
Prawdziwi Synowie Boga mają Go zawsze przed swymi oczyma. 
(DŚWS 13) 
 

 
1 Wszystkie tytuły działów pochodzą z pism Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka. 
2 Numerami nieparzystymi oznaczone zostały myśli św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, numerami parzystymi myśli Ks. Bpa A. P. Szelążka. 



99..   
Często chwalono przy mnie inteligencję innych, ale mojej nigdy, 
wywnioskowałam więc z tego, że jej nie posiadam i pogodziłam się z 
tym. (DD) 

1100..   
Abyśmy mogli zaliczać się do wyznawców szczerze miłujących 
Chrystusa i Jego naukę, nie trzeba nam bez potrzeby tracić życia, ale 
całą siłą walczyć z sobą. Otrząśnijmy się z miłości własnej, która 
schlebia złym skłonnościom – w tym znaleźć można prawdziwe, a nie 
zachwiane szczęście na ziemi. (ZS 11) 

1111..   
Bierzmowanie. Ach! jakże radosna była moja dusza! Jak Apostołowie, z 
radością oczekiwałam na przyjście Ducha Świętego. Nadeszła wreszcie 
ta szczęśliwa chwila; nie odczuwałam gwałtownego wichru, ale raczej 
lekki wietrzyk, którego szum słyszał prorok Eliasz na górze Horeb... W 
tym dniu otrzymałam moc do znoszenia cierpień. (DD) 

1122..   
Moc Ducha Świętego zamieniła słabość Apostołów na trwałość 
jednolitej skały. (TK 9) 

1133..   
Nie wiem, jak mogłam się łudzić słodką myślą o wstąpieniu do Karmelu, 
będąc równocześnie jeszcze w dziecinnych powijakach!... Dobry Bóg 
musiał sprawić mały cud, bym w jednej chwili dojrzała. (DD) 

1144..   
Aby odnowić człowieka potrzebna jest moc Boża zespolona z 
krzyżem, który daje panowanie ducha. (MOŚ 173) 

1155..   
Duch mój uwolniony od skrupułów, od nadmiernej wrażliwości, 
rozwinął skrzydła. Zawsze serce moje zwracało się ku temu co wielkie i 
piękne. (DD) 

1166..   
Wszystkie chwile życia niech tchną miłością. (ŹR 4) 

 

O bogactwo łask prosić będę… 
1177..   

Spodobało się Jezusowi stworzyć wielkich świętych, których można 
porównać do lilii i róż; lecz stworzył też tych najmniejszych, którzy 
winni się zadowolić, że są stokrotkami i fiołkami, przeznaczonymi by 
radować oczy Dobrego Boga, gdy je skieruje na ziemię. (DD) 

1188..   
Żyjąc na ziemi Chrystus Pan jednych cieszył rzeczywistą swoją 
obecnością,... dla innych działał cuda mocą swojego słowa, nie 
wchodząc do ich domów. (ZOMŚ 14) 

1199..   
Weszłam po raz pierwszy do kaplicy Karmelu; Tatuś pokazał mi kraty 
chórowe mówiąc, że za nimi są zakonnice. Ani mi przez myśl przeszło, 
że za dziewięć lat będę między nimi. (DD) 

2200..   
Ludzie żyjący w zespoleniu z Bogiem – są szczęściem ziemi. Na 
otoczenie działają jak słońce na przyrodę. (WB 1) 

2211..   
Łatwo zapomnę o drobnych osobistych sprawach w obliczu mocy i 
wielkości Boga, którego jedynie pragnę kochać. (DD) 

2222..   
Nigdy nie zabraknie powołań na tę drogę ciernistą, twardą, 
wymagającą wielu poświęceń i prawdziwego heroizmu cnót 
chrześcijańskich. (KEN 2) 

2233..   
„Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a 
oni przyszli do Niego” (Mk 3,13). Oto prawdziwa tajemnica mego 
powołania, całego mojego życia, a przede wszystkim tajemnica 
uprzywilejowania mojej duszy przez Jezusa… On nie wzywa tych, 
którzy są tego godni, ale tych, których sam chce.(DD) 

2244..   
Cel kapłana jest taki sam, jaki był cel przyjścia Syna Bożego na ziemię. 
On przyszedł, aby ludzie mieli życie łaski, aby świat poznał Ojca. (OP 
17) 

2255..   
[Bóg] lubi posługiwać się narzędziem najmniej godnym dla okazania 
swej dobroci i potęgi. (DD) 

2266..   
Nie ubóstwo apostołów było powodem ich mocy, - lecz cnoty - 



świętość, na których spoczywała moc Boża. (U 1) 

2277..   
Wiem, że Dobry Bóg nie potrzebuje nikogo, aby mógł dopełnić swojego 
dzieła. Niemniej jednak, tak jak pozwala On zręcznemu ogrodnikowi 
wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu potrzebną do tego 
umiejętność, sobie zaś rezerwując troskę o użyźnianie ziemi, tak i Jezus 
pragnie, by Mu pomagano w Boskiej uprawie dusz. (DD) 

2288..   
Człowiek żyjący w stanie łaski jest przyjacielem Boga. Jest Jego 
ministrem, ponieważ obojętnymi nieraz czynami sprowadza 
błogosławieństwo na współbraci i na siebie. (OGŁ 14) 

2299..   
Jakże łatwo jest zejść z drogi prawej na usłane kwiatami ścieżki 
świata... Matko moja droga, z jakąż wdzięcznością wysławiam 
miłosierdzie Pana!... Czyż nie sprawdzają się na mnie słowa Księgi 
Mądrości: “Zabrana zostałam ze świata, zanim złość jego zdołała 
zepsuć mego ducha, i zanim ułuda zdążyła zwieść moją duszę”? (DD) 

3300..   
Człowiek jest istotą wolną. Otrzymał ten dar, aby zasłużyć na 
szczęście, do którego jest stworzony.(O 9) 

3311..   
Zdaję sobie jednak sprawę, że wszystkie dusze nie mogą być do siebie 
podobne. Trzeba, aby każda dusza była w swoim rodzaju, dla uczczenia 
w sposób specjalny poszczególnych doskonałości Bożych. (DD) 

3322..   
Pan Bóg nie zbawia i nie uświęca masowo, nie stosuje też ustalonych 
szablonów. Indywidualnie urabia każdą jednostkę. (TPB 1) 

3333..   
Trzy przywileje stanowią moje powołanie: być Karmelitanką, 
Oblubienicą i Matką. (DD) 

3344..   
Na pierwszym miejscu dla każdego człowieka powinny stać 
obowiązki stanu. (RŻ 44) 

3355..   
Jakże pełna miłosierdzia jest droga, po której Dobry Bóg mnie 
prowadzi. (DD) 

3366..   
Jest tylko jedna droga prawdziwego szczęścia - Chrystus ! (NA 15) 

 

W Bogu nie ma przeszłości  
3377..   

Spodobało się Panu Bogu otaczać mnie przez całe życie miłością. (DD) 

3388..   
Pan Bóg zawsze pierwszy okazuje nam miłość. (NP 15) 

3399..   
Jak delikatne jest serce Matki, potrafi objawić swą czułość w 
niezliczonych przewidujących staraniach, o których nikt inny by nie 
pomyślał! (DD) 

4400..   
O matki chrześcijańskie, jak wielką będzie wasza radość i triumf, 
skoro otoczy was wieniec dzieci, którym dałyście nie tylko istnienie, 
ale i chwałę. (Prz 20) 

4411..   
Święta, jak bardzo je kochałam!... Umiałaś, droga Matko, tak dobrze 
wytłumaczyć mi wszystkie tajemnice ukryte w każdym z nich, i były one 
dla mnie prawdziwie dniami Nieba. (DD) 

4422..   
Święta święcie spędzajmy, bo tylko wówczas prawdziwie wesoło je 
spędzimy. (R 14) 

4433..   
Cóż powiedzieć o zimowych wieczorach, zwłaszcza w Niedzielę?... 
Ach! jakże słodko było po grze w warcaby usiąść razem z Celiną na 
kolanach Tatusia... Śpiewał swoim pięknym głosem pieśni 
napełniające duszę głębokimi myślami... lub kołysząc nas delikatnie, 
recytował wiersze pełne prawd wiecznych. (DD) 

4444..   
Jak misjonarze katoliccy wprowadzają nieoświeconych na drogi 
zbawienia, porywają nawet do wyżyn świętości – podobnie rodzice 
budują Królestwo Boże, prowadząc swe dzieci do Boga. (SM 1) 

4455..   
Święta!... O ile te wielkie były rzadko, za to każdy tydzień przynosił 
bardzo drogą memu sercu ,,Niedzielę!” Cóż to za dzień ta Niedziela!... 
Było to święto Pana Boga, święto odpoczynku. (DD) 

4466..   
Niedziela to dzień wypoczynku dla ciała, dzień pracy dla duszy. Gdy 
czynność fizyczna ustaje, człowiek zgięty przez sześć dni, 
zobowiązany jest podnieść głowę stworzoną do spoglądania w Niebo. 
(OWN) 



Ozdobić duszę jak ołtarz 
4477..   

Jezus pragnie, żebyśmy Go przyjęli do serc naszych. (KC) 

4488..   
Przystępujący do I Komunii Świętej doznają tak głębokich wzruszeń, 
że pamięć ich zachowują przez całe życie. W tym dniu łączy się z nimi 
Pan Jezus, aby wytworzyć nieśmiertelną spójnię. (LJS 30.V.1948, 1) 

4499..   
Jakże wielką musi być dusza, aby pomieścić Boga! (KC) 

5500..   
Prawie wszyscy święci częstą Komunię świętą uważali za 
najskuteczniejszy środek do dojścia w krótkim czasie do świętości. 
Jej przypisywali obfitość łask, jakimi byli wzbogaceni. (ONU 10) 

5511..   
Któregoś wieczoru słyszałam, jak mówiłaś, że od pierwszej Komunii św. 
trzeba rozpocząć nowe życie; postanowiłam więc nie czekając na ten 
dzień, zacząć je natychmiast. (DD) 

5522..   
Spożywaj często Ciało Pana Jezusa, a znajdziesz przyjaciół, braci, 
współbiesiadników we wszystkich chórach anielskich i zastępach 
świętych. (ONU 10, 12) 

5533..   
Po pierwszej Komunii św. mój zapał do nauki katechizmu trwał aż do 
chwili opuszczenia pensjonatu. Nauka szła mi dobrze, niemal zawsze 
byłam w niej pierwsza; największe osiągnięcia miałam w dziedzinie 
historii i stylu. (DD) 

5544..   
Człowiek, który uczestniczy w uczcie Eucharystycznej, umie wznieść 
się ponad dążenia doczesne, aby żyć dla najwyższego ideału - dla 
Pana Jezusa. (LJS 30.V.1948, 2) 

5555..   
Wyobrażam sobie swoją duszę jako wolny teren i proszę Najśw. Pannę, 
by sama raczyła wznieść przybytek godny Nieba i przybrała go swymi 
własnymi ozdobami; potem zapraszam wszystkich Aniołów i Świętych, 
aby przyszli urządzić wspaniały koncert. Mam wrażenie, że Jezus, 
zstępując do mego serca, jest zadowolony. To wszystko nie wyklucza 
jednak roztargnień i senności, które mnie nawiedzają. (DD) 

5566..   

Ołtarz to obraz duszy człowieka. W niej chce mieszkać Chrystus. To, co 
zewnętrznie człowiek w ołtarzu wyraża, dziać się powinno w jego duszy. 
(ChCŻ 4) 

5577..   
Matko droga! jak troskliwie przygotowywałaś mnie mówiąc, że nie 
człowiekowi, ale Dobremu Bogu będę wyznawać swoje grzechy. Byłam 
o tym bardzo mocno przekonana, toteż spowiadałam się w tak wielkim 
duchu wiary, że zapytałam Ciebie, czy aby nie należy powiedzieć ks. 
Ducellier, że go kocham z całego serca, skoro w jego osobie mówić 
będę do samego Pana Boga. (DD) 

5588..   
Jeżeli chcesz Boga mieć w sercu - żyj miłością! (ŹR 4) 

5599..   
Po raz pierwszy się spowiadałam. Jakże słodkie to dla mnie 
wspomnienie! (DD) 

6600..   
Cierpliwość w postępie na drodze doskonałości jest rzeczą trudną, a 
więc i kierownik duchowy nie powinien się gniewać, gdy widzi ciągłą 
ułomność penitenta. (PDD 33) 

6611..   
Wyspowiadałam się jak dorosła dziewczynka i z wielką pobożnością 
przyjęłam błogosławieństwo, ponieważ powiedziałaś mi, że w tym 
momencie łzy maleńkiego Jezusa obmyją mą duszę. (DD) 

6622..   
Grzesznicy mimowolnie stają się przyczyną wzrostu cnót w duszach 
świątobliwych. (OChK 12) 

6633..   
Opuszczałam konfesjonał tak zadowolona, z tak lekkim sercem i z 
uczuciem takiej radości w duszy jak nigdy. Odtąd spowiadałam się we 
wszystkie wielkie święta i ilekroć przystępowałam do spowiedzi, było to 
dla mnie prawdziwe święto. (DD) 

6644..   
Przez pokutę dusza staje się świątynią Bożą. (KB 3) 

6655..   
Miałam zamiar nie mówić nic o moim wewnętrznym usposobieniu, nie 
wiedziałam bowiem, jak je określić; tymczasem zaledwie weszłam do 
konfesjonału, odczułam, że moja dusza się otwiera. Po kilku zaledwie 
słowach zostałam w sposób zupełnie niezwykły zrozumiana, a nawet 



odgadnięta... Dusza moja stała się niby księga, w której Ojciec czytał 
lepiej niż ja... Polecił mi płynąć pełnymi żaglami po falach ufności i 
miłości, które mnie tak pociągały, ale którym nie śmiałam się 
powierzyć... Powiedział mi, że moje błędy nie zasmucają Dobrego Boga. 
(DD) 

6666..   
Najukochańszy Ojciec nasz daje duszom umiłowanym nie tylko 
wytchnienia i pociechy, ale bardzo często usuwa z widnokręgu 
czarne chmury, które nas przerażały. (LHJr 13.IV.1932, 1) 

6677..   
Dobry Bóg chcąc mi pokazać, że to On sam jest kierownikiem mojej 
duszy, posłużył się tym właśnie Ojcem, którego nikt oprócz mnie nie 
docenił. (DD) 

6688..   
Kto uczy w Kościele, jaśnieć powinien równie nauką jak i świętością. 
Ponieważ nauka, bez życia świętego rozzuchwala człowieka, świętość 
zaś bez nauki niepożytecznym go czyni. (KaN 18) 
 

Najpiękniejszym znakiem łaski jest miłość do Matki Bożej 
6699..   

Najświętsza Panna dała mi przeświadczenie, że to naprawdę Ona 
uśmiechnęła się do mnie. Zrozumiałam, że czuwa nade mną, że jestem 
Jej dzieckiem. Pojęłam też, że nie mogę Jej dać nic więcej, ponad to, by 
nazywać Ją “Mamusią”, które to imię wydawało mi się tkliwsze niż imię 
“Matka”. (DD) 

7700..   
Gdy rozważamy dobrodziejstwa, jakimi Syn Boży obsypał Maryję, 
przypomnijmy sobie jakich łask i my staliśmy się uczestnikami, i 
głęboko ich pamięć w sercu wyryjmy. (NP 10) 

7711..   
Z jakąż żarliwością prosiłam (Najświętszą Maryję Pannę), by mnie 
nieustannie strzegła i wkrótce ziściła moje marzenie o ukryciu się w 
cieniu Jej dziewiczego płaszcza! Ach! to było jedno z mych pierwszych 
marzeń dziecięcych... (DD) 

7722..   
Idziemy do Maryi Panny, - bo Ona prowadzi do Jezusa. (RWS 14) 

7733..   

Kiedy urosłam, zrozumiałam, że w Karmelu znajdę naprawdę płaszcz 
Najświętszej Dziewicy, toteż ku tej urodzajnej górze zwracały się 
wszystkie moje pragnienia. (DD) 

7744..   
Kiedy ze szczytu góry patrzymy na wspaniałą okolicę, takie nas ogarnia 
zdumienie, że nam słów braknie, aby wyrazić, to co czujemy. To samo 
dzieje się, kiedy okiem wiary spojrzymy na wielkość Maryi. (NP 1) 

7755..   
Najświętsza Panna […] nie omieszka opiekować się mną, ilekroć Jej 
wzywam. Kiedy ogarnia mnie niepokój, zamieszanie, natychmiast 
zwracam się do Niej i zawsze zaopiekuje się mymi sprawami jak 
najczulsza Matka. (DD) 

7766..   
Chociaż (Maryja) przebywa w wiekuistym szczęściu, waży każdą łzę 
zbolałej duszy, jak swoją własną, aby podać ratunek i rany zagoić. 
(RWS 2) 

7777..   
Ukryj się starannie w cieniu dziewiczego płaszcza Maryi, aby Cię 
uświęciła pełnią dziewictwa. (KC)  

7788..   
Maryja jest Matką powołanych do życia łaski, usprawiedliwionych i w 
łasce trwających. Nikt korzystniej za nami przemawiać nie może do 
Zbawcy naszego, nad tę Przeczystą Dziewicę. (NMP 6) 

7799..   
Modliłam się również do św. Józefa, by czuwał nade mną; miałam do 
niego nabożeństwo od dzieciństwa, a pogłębiało się ono we mnie wraz 
z miłością do Najświętszej Panny. (DD) 

8800..   
O ile więc świątobliwość nasza, w porównaniu do świątobliwości Maryi, 
jest mniejszą o tyle serca nasze przepełniać się winny uczuciami 
zbawiennego żaru, głębokiej pokory i ufności w Maryi. (UNP 12) 

8811..   
Narodzenie Maryi! jakież to piękne święto na to, by stać się w nim 
oblubienicą Jezusa... W tym dniu mała Najświętszej Dziewica ofiarowała 
małemu Jezusowi swój mały kwiatek... W tym dniu wszystko było małe, 
z wyjątkiem łaski i pokoju, które otrzymałam, z wyjątkiem spokojnej 
radości, z jaką tego wieczoru patrzyłam na gwiazdy migocące na 
firmamencie. (DD) 

8822..   



Kościół dlatego ustanowił tak liczne uroczystości Najświętszej Maryi 
Panny, abyśmy nie tylko wielbili Jej przywileje, ale także abyśmy 
naśladowali Matkę Boską w Jej doskonałości, w pełnieniu wszystkich, 
najmniejszych nawet obowiązków. (UWR 4) 

8833..   
,,Wiadomo dobrze, że Najświętsza Dziewica jest Królową nieba i ziemi, 
lecz ona jest więcej matką niż królową i nie należałoby głosić (jak to 
nieraz słyszałam), że swymi przywilejami zaćmiewa chwałę wszystkich 
Świętych, podobnie do słońca, za którego wschodem znikają gwiazdy. 
Mój Boże! jakież to dziwne! Matka, która zaciera chwałę swych dzieci! 
Co do mnie, myślę przeciwnie, że Maryja o wiele powiększa blask i 
chwałę wybranych. (DD) 

8844..   
Podobamy się Synowi, gdy On w nas ujrzy podobieństwo do Matki, 
którą ukochał. (NMP 10) 

8855..   
Dobrze jest mówić o przywilejach Maryi, lecz nie należy się do tego 
ograniczać. Trzeba wzbudzać miłość ku Niej. (DD) 

8866..   
Nie tylko szczególne przywileje stanowią wielkość Maryi, ale także 
doskonałość cnót, których wzór w swym życiu zostawiła. (UWR 4) 
 

Ciągle mnie ożywia nadzieja 
8877..   

Dobry Bóg nie mógł zawieść […] nadziei, tak pełnej pokory. (DD) 

8888..   
W duszach katolików zbudzić się musi prawdziwie synowskie 
przywiązanie do Pana Boga, najpełniejsza ufność, bezgraniczne zdanie 
się na wolę Bożą. (LPST 4) 

8899..   
Niełatwo mnie zniechęcić. (DD) 

9900..   
Jezu, ufność, którą w Tobie pokładamy nie będzie zawiedziona, bo Tyś 
na ziemię zstąpił, aby na zawsze wyniszczyć panowanie śmierci. (ZS 13-
14) 

9911..   
Moja ufność nigdy nie doznała zawodu. (DD) 

9922..   
Im wyższy stopień wiary, tym większa ufność i miłość. (Sz 8) 

9933..   
Gdybym choć trochę opierała się na własnych siłach, trzeba by mi było 
szybko złożyć broń. (DD) 

9944..   
Przy ogniu przedmioty się zapalają. Obecność Pana Jezusa – zawsze 
owocna dla tych, którzy świadomie są przy Nim, z duszą i sercem do 
Niego zwróconym. (ŚŚ 5) 

9955..   
Och! nie zawsze bywam wierna, ale nie zniechęcam się, oddaję się 
całkowicie w ręce Jezusa. (KC) 

9966..   
Gdy doskonale oceniam swoją niedostateczność w spłacaniu długów 
wdzięczności, pewien jednak jestem ogromu łask, którymi moją 
nieudolność zastąpi nasz Pan Jezus Chrystus, - On, który 
najmniejszych objawów uczynności nie zostawia bez nagrody. (LZD 
20.X.1938, 1) 

9977..   
Ufam, że nieskończone Jego bogactwa uzupełnią moje braki, by dzieło, 
które mi powierzył, zostało dokonane. (KLB) 

9988..   
Nade wszystko pragnąłbym zachęcić do wielkiej ufności względem 
najlepszego Ojca. Szczodrość nasza względem Pana Boga 
gwarantuje skuteczność naszych modlitw. (LHJr 5-6) 

9999..   
Widzę we wszystkim zawsze dobrą stronę. (NV) 

110000..   
Przyszłość na ziemi należy do tego, kto dał ludziom najszczerszą 
miłość; więc przyszłość należy do Chrystusa. (KEP 415) 

110011..   
Bardziej niż kiedykolwiek rozumiem, że najmniejsze przypadki w 
naszym życiu kierowane są ręką Boga, On budzi nasze pragnienia i On 
także je spełnia. (KMR) 

110022..   
Trzeba mieć wielką ufność w Opatrzność Bożą. (LBN 31.X.1948, 1) 

110033..   
Bóg nigdy nie daje mi pragnień, których by potem nie spełnił. Wszystkie 
moje nadzieje zostały spełnione. (NV) 

110044..   
Z dobrowolnie przyjętej wiary wypływa zawierzenie Bogu. (NA 318) 



110055..   
Dobry Bóg dał mi łaskę, że nic przemijającego nie może mnie 
przygnębić. Gdy wspominam przeszłość, duszę moją przepełnia 
wdzięczność na widok łask, jakie otrzymałam z Nieba; zmieniły mnie 
one nie do poznania... (DD) 

110066..   
(Jezus) wszystko pogrążył w swym Miłosierdziu, aby stopniało i 
rozwiało się, jak dym w powietrzu, aby ślad po tym wszystkim zaginął. 
(ŚŚ 6) 

110077..   
Na tej ziemi, gdzie wszystko jest tak zmienne, jedno tylko jest stałe, 
postępowanie Króla Niebios względem swoich przyjaciół. Od czasu, 
gdy wzniósł w górę sztandar Krzyża, wszyscy muszą walczyć w jego 
cieniu i odnosić zwycięstwa. (KMR) 

110088..   
Od przyjścia Chrystusa Pana jakby dwie rzeki płyną do wieczności ...; 
dwie kategorie ludzi ... krańcowo od siebie odległe: żyjących pod 
władzą namiętności i żyjących pod opiekuńczą władzą Chrystusa. (ZS 
10) 

110099..   
Nie martw się, nie jestem chora, przeciwnie, zdrowie mam żelazne, ale 
Pan Bóg może skruszyć żelazo równie łatwo jak glinę... (KC) 

111100..   
Przez tę noc ciężkich utrapień proszę iść z najzupełniejszą ufnością, 
zgodnie z zasadą: ufać wbrew nadziei. (LHJr 28.III.1934, 1) 

111111..   
Ty wiesz, że szukam prawdy... Jeżeli pragnienia moje są zuchwałe, 
zabierz mi je…(DD) 

111122..   
Trzeba siać prawdę, aby rodziło się dobro. (KaN 18) 

Miłość nas skłoni do częstej pamięci o Bogu  
111133..   

Pan był dla mnie zawsze współczujący i pełen słodyczy. (DD) 

111144..   
(Jezus) chce nas przycisnąć do serca jak Przyjaciel, jak kochający 
Brat, jak Ojciec. (R 10) 

111155..   
Otóż ja jestem […], przedmiotem uprzedzającej miłości Ojca, który 
zesłał swoje Słowo nie po to, by odkupił sprawiedliwych, ale 
grzeszników. On chce, abym Go kochała za to, że odpuścił mi nie tylko 
wiele, ale WSZYSTKO. Nie czekał, aż Go ukocham bardziej niż św. 
Magdalena, lecz chciał, bym ZROZUMIAŁA, że ukochał mnie miłością 
przedziwnie uprzedzającą, i w zamian kochała Go teraz do szaleństwa!... 
(DD) 

111166..   
Nie martw się niczym. Wszystko będzie dobrze. Wszystko dzieje się 
według planu Bożego. On potrafi wyprowadzić dobro ze złego. 
Zachowujmy pogodę ducha. Aby ją zachować w chwilach krytycznych 
trzeba ja zachowywać stale. (LHJk 17.IV.1949, 1) 

111177..   
Zrozumiałam, że miłość Naszego Pana objawia się zarówno w duszy 
najprostszej, która w niczym nie stawia oporu Jego łasce, jak i w duszy 
najbardziej wzniosłej, ponieważ właściwością miłości jest zniżanie się. 
(DD) 

111188..   
Duch Święty żadnej nie pomija duszy, napełnia serca święte, ale 
szuka wejścia do duszy grzesznika. (ODŚ 22) 

111199..   
Nie pragnę już ani cierpienia, ani śmierci, choć kocham jedno i drugie; 
tylko miłość mnie pociąga. (DD) 

112200..   
Pójście drogami Bożymi stanowi wolność doskonałą. (USN 3) 

112211..   
MIŁOŚĆ jest tak potężna w działaniu, że potrafi wyciągnąć korzyść ze 
wszystkiego, z dobrego i złego, i przemienić moją duszę w SIEBIE. (DD) 

112222..   
Ten wielki krzyż nasz Pan Jezus Chrystus obróci niewątpliwie na 
dobro, z którego coraz większe dobrodziejstwa spływać będą na 
ziemię. (LMW, 6.VIII.1936, 1) 



112233..   
To prawda, że można ciężko upaść, można popełniać niewierności, ale 
miłość, która potrafi wszystko obrócić na swoją korzyść, w mgnieniu 
oka zniweczy wszystko, co może nie podobać się Jezusowi, 
pozostawiając na dnie serca jedynie pokorę i głęboki pokój. (DD) 

112244..   
Miłość przyjacielska ma związać Stwórcę i człowieka. Jeżeli wiąże ich 
prawdziwa przyjaźń: ich miłość jest nieśmiertelna. Może się niekiedy 
zachwiać, ale odruchem nagłym wraca do równowagi. Nie do 
pomyślenia jest, aby przyjaciel skrzywdził przyjaciela. (CSC) 

112255..   
Gdyby wszystkie stworzenia otrzymały takie łaski jak ja, nikt nie 
obawiałby się Dobrego Boga, ale kochano by Go do szaleństwa, i z 
miłości, a nie z bojaźni, nikt nie chciałby Go zasmucić. (DD) 

112266..   
Świat byłby szczęśliwszym, gdyby ludzie chcieli się rządzić przepisami 
religii Chrystusowej. (ZS 11) 

112277..   
Bóg obdarzył mnie swoim nieskończonym Miłosierdziem, w świetle 
którego rozważam i adoruję wszystkie pozostałe doskonałości Boże. 
(DD) 

112288..   
Podobieństwo do Ojca Niebieskiego polega najbardziej na miłosierdziu. 
(JwU 1) 

112299..   
Sprawiedliwość (ona może nawet bardziej niż inne) wydaje mi się 
przyodziana miłością... Jakaż to słodka radość pomyśleć, że Dobry Bóg 
jest Sprawiedliwy, to znaczy, że zważa na nasze słabości, że doskonale 
zna kruchość naszej natury. I czegóż miałabym się lękać? (DD) 

113300..   
Pan Bóg łączy sprawiedliwość Sędziego z miłosierdziem kochającego 
Ojca. (DZ 10-11) 

113311..   
Miłość Miłosierna […] jest powszechnie zapoznana i odrzucona. […] 
Serca, którym pragniesz jej udzielić, zwracają się do stworzeń i u nich 
żebrzą szczęścia i nędznego uczucia, zamiast rzucić się w Twoje 
ramiona i przyjąć Twą nieskończoną Miłość. (DD) 

113322..   
Gdy już życie łaski obrałeś... czuwaj, abyś tego skarbu nie utracił i... 

miłuj tego Pana, który cię pierwszy ukochał nieskończenie. (OŻ 14) 

113333..   
Jaki będzie koniec tych "dziejów białego kwiatka"? — Być może, że 
mały kwiatek zostanie zerwany w swej świeżości, lub też przeniesiony 
na inne brzegi... Nie wiem, ale pewna jestem, że Miłosierdzie Boże 
zawsze pójdzie za nim. (DD) 

113344..   
Szczęśliwy człowiek, jeżeli Chrystusa Pana nie opuści wśród 
uciążliwej pielgrzymki. (OGŁ 2) 

113355..   
Tylko miłość może uczynić nas miłymi Bogu i ta miłość jest jedynym 
dobrem, o które się ubiegam. (DD) 

113366..   
Serce nie może nie zająć się płomieniem ukochania tego Dobra, które 
pali się bezbrzeżną miłością do nas. Toteż sędziwemu wiekowi coraz 
częściej towarzyszy tęsknota za tą ukochaną Wszechdoskonałością. 
(PŻI 1)  

113377..   
MIŁOŚĆ (caritas) jest DROGĄ NAJDOSKONALSZĄ, która najpewniej 
prowadzi do Boga. (DD) 

113388..   
O czystość duszy postarać się trzeba, a potem o pojednanie z Bogiem 
przez sakrament pokuty. Nic nadzwyczajnego. Codzienne zwyczajne 
obowiązki religijne i obowiązki stanu – tylko ciągle w łasce Bożej,- w 
jedności z Bogiem, - i z zapałem, jaki jest możliwy. (DwZ 5) 

113399..   
Świetlista Latarnio miłości, wiem jak dojść do Ciebie, odkryłam 
tajemnicę, przywłaszczenia sobie Twego płomienia. (DD) 

114400..   
Dążenie do Boga jest dowodem zmartwychwstania. (KB 8) 

114411..   
Aby Miłość była w pełni zaspokojona, musi się zniżyć, zniżyć aż do 
głębin nicości i tę nicość przemienić w ogień. (DD) 

114422..   
Człowiek bojący się Boga jest jak mocna skała, o którą daremnie 
uderzają wzburzone fale morskie, z łatwością zwycięża wszelkie 
pokusy. Mowy światowe obijają się o jego uszy, ale nigdy serca nie 
dochodzą, patrzy na złe przykłady, ale im się nigdy powodować nie 
daje, cierpi pokusy jak człowiek, ale je zwycięża jak święty. (DP 7) 



114433..   
Szukając więc, znalazłam sposób ukojenia mego serca, oddając Ci 
Miłość za Miłość. (DD) 

114444..   
Życie wewnętrzne nie może być zamknięte w duszy iI nie da się 
zamknąć. Miłość - jak ogień spali, rozerwie, a wybucha na zewnatrz - 
gdzie jest, tam działa. (NwCh 4) 

114455..   
Mój Jezu! Niech ja stanę się tą szczęśliwą ofiarą, niech ogień Twej 
Boskiej Miłości strawi złożone Ci całopalenie! (DD) 

114466..   
Niebo jest jak pochodnia, przy której blednie powab rzeczy 
ziemskich, to światło, przy którym uczymy się cenić ubóstwo, 
choroby, niskość naszego stanowiska, a lekceważyć bogactwa, blask 
zaszczytów i pochwały ludzi. (Prz 2) 

114477..   
Mam tylko jeden sposób, by okazać Ci moją miłość: rzucanie kwiatów, 
to znaczy, że nie opuszczę żadnej okazji do ofiary, choćby najmniejszej, 
żadnego spojrzenia, żadnego słowa, wykorzystam najdrobniejsze nawet 
czyny, by je pełnić z miłości. (DD) 

114488..   
Twoje serce i dusza powinny być wytwórnią dobra: dla ciebie i dla 
innych. (LHJk, 20.VII.1939, 1) 

114499..   
Chcę cierpieć z miłości i cieszyć się z miłości. (DD) 

115500..   
Jeżeli tylko dla miłości Pana Jezusa chcecie brać udział w Jego uczcie, 
cieszcie się bardzo, bo On przyjaciół swoich nieskończenie więcej 
nagradza niż marzyć nawet możemy. (ONU 9) 

115511..   
Jakże mało znane są dobroć Jezusa i miłosierna miłość Jego!… To 
prawda, że chcąc korzystać z tych skarbów, trzeba się upokorzyć, 
uznać swoją nicość, a tego właśnie wiele dusz nie chce uczynić. (KLB) 

115522..   
Tylko skarb zasług, w ręce Chrystusa złożony, przekracza wraz z 
duszą granice ziemskiego życia. (DZ 3) 

115533..   
Jakże Pan Bóg jest mało kochany na ziemi! Nawet przez dusze Mu 
poświęcone!... Nie, Pan Bóg nie jest bardzo kochany. (NV) 

115544..   
Miłość tam gdzie jest, działa. Jeśli nie działa, nie ma jej. (KSR 5) 

115555..   
Jakże bym pragnęła dać Ci zrozumienie czułości Serca Jezusowego. 
(KLB) 

115566..   
Strzała ognista – miłość..... Ona człowieka zamienia w grot miłości. 
Człowiek nawzajem strzałą się staje, która wzwyż wzbija się ... aż zatopi 
się w bezmiar Bóstwa - nie samym uczuciem, lecz ofiarą bezmierną, 
wyrzeczeniem się samego siebie, tak, że już o sobie zupełnie przestaje 
myśleć, a tylko Bożą chwalę ma na celu. (ZSN 2) 

115577..   
Staram się, aby życie moje było aktem miłości; nie martwię się już tym, 
że jestem małą duszą, przeciwnie, cieszę się z tego. (KLB) 

115588..   
Przy spełnianiu obowiązków, trzeba odziać się w jak największą 
uprzejmość. (RŻ 46) 

115599..   
Kocham Go!… ponieważ On jest tylko miłością i miłosierdziem! (KMR) 

116600..   
Człowiek, który silną posiada wiarę, chętnie porzuci wszystkie troski, 
każdą myśl obcą oddali, aby się z Panem połączyć jak najściślej i z 
Nim rozmawiać, przy jego Sercu swoje uświęcać serce, wszystkie 
opowiadać smutki i wszelkie od Niego czerpać pociechy. (ZOMŚ 12) 

116611..   
Droga moja jest wyłącznie drogą ufności i miłości; nie rozumiem dusz, 
które boją się tak tkliwego Przyjaciela. (KMR) 

116622..   
Jezu Wszechmogący, Tyś nas ukochał miłością gorętszą nad miłość 
kochających nas matek. (BU 10) 

116633..   
Być sprawiedliwym, to oznacza nie tylko wymierzać surową karę 
winowajcom, ale także uznać intencje prawe i wynagradzać cnotę. 
Spodziewam się tyleż od sprawiedliwości Bożej, ile od Jego 
miłosierdzia. (KMR) 

116644..   
Nigdzie nie uwydatnia się czuła miłość Jezusa ku ludziom tak jawnie, 
jak w rozlicznych przykazaniach, którymi chce zacieśnić więzy 
bratniej miłości. (ODU 1) 



116655..   
Jezus kocha nas miłością tak niepojętą, że chce, abyśmy 
współpracowały z Nim w dziele zbawienia dusz. Nie chce nic uczynić 
bez nas. Stworzyciel wszechświata czeka na modlitwę biednej małej 
duszy, by zbawić inne dusze odkupione na równi ceną wszystkiej Jego 
krwi. (KC) 

116666..   
O ile człowiek posiadł naukę, zobowiązany jest dzielić się nią z 
drugimi. Jeżeli się nie dzieli równy jest człowiekowi, który zatrzymuje 
cudzą własność. (PN 38) 

116677..   
Jezus płonie miłością dla nas... patrz na Jego godne Oblicze! Przypatrz 
się Jego oczom zgaszonym i spustoszonym!... patrz na rany Jego... 
Wpatruj się w Jego Oblicze... Tam zobaczysz jak nas miłuje. (KC) 

116688..   
Jeżeli głównym powodem łask Bożych w Maryi była Jej wierność prawu 
Bożemu, to i dla nas otworem stoi droga do najwyższej chwały w niebie, 
w miarę naszych zasług. (UWR 5) 

116699..   
Pytanie pełne tajemnic... Jakąż rację może nam Jezus podać?... Jego 
racją jest postępowanie bez żadnej racji. (KC) 

117700..   
Pan Bóg nie chce, abyśmy wszystko rozumieli, ponieważ chce 
abyśmy zbierali zasługi. (O 7) 

117711..   
Pan jest dla mnie tak dobry, że obawa przed Nim wydaje mi się rzeczą 
niemożliwą; obdarzał mnie zawsze tym, czego pragnęłam, a raczej 
dawał mi pragnienie tego, czym chciał mnie obdarzyć. (DD) 

117722..   
Naszym przeznaczeniem jest posiadanie Boga i życie wieczne. (Prz 2) 

117733..   
Zawsze moim pragnieniem było Ciebie jedynie miłować, […] innej 
chwały nie szukam. Miłość Twoja uprzedziła mnie od dzieciństwa, 
wzrastała wraz ze mną, a teraz jest przepaścią, której głębokości 
zmierzyć nie zdołam. (DD) 

117744..   
Czym świat jest dla oka człowieka, tym Jezus dla oka chrześcijanina. 
(KaN 8) 
 

117755..   
Nie jestem w stanie pojąć większego bezmiaru miłości niż ten, jakim 
spodobało Ci się mnie obdarzyć za darmo, bez żadnej zasługi z mej 
strony. (DD) 

117766..   
Bieg wszystkich rzeczy w istnieniu ludzkości opiera się o ład 
moralny, budowany dla uszczęśliwienia człowieka. Wycofanie się z 
ładu moralnego pozbawia człowieka istotnego warunku osiągnięcia 
szczęścia, a zatem pozbawia go praw do szczęścia. (CSC) 

117777..   
Jeżeli nawet Twoja Sprawiedliwość lubi się udzielać, ona, która 
rozciąga się tylko na ziemię, o ileż bardziej Twoja Miłość Miłosierna 
pragnie ogarnąć dusze, skoro Twoje Miłosierdzie wznosi się aż do 
Nieba. (DD) 

117788..   
Zapytajmy serce, co myśl naszą zajmuje we dnie i w nocy, do czego 
dążymy, jakie są troski, zamiary, nasze marzenia w ciągu całego życia. 
(OW 7) 

117799..   
Gdybyś znalazł dusze oddające się na całopalne Ofiary Twej Miłości, 
[Twój ogień] strawiłby je natychmiast. (DD) 

118800..   
Stwórca, przed którym korzą się miliardy aniołów – nie jak władca 
przychodzi do serca grzesznika, ale jak Przyjaciel do przyjaciela, jak 
Oblubieniec do duszy, którą kocha. (OŁ 8) 

 

Być dzieckiem przed Bogiem 
118811..   

Spodobało się Jezusowi wskazać mi jedyną drogę, która wiedzie w sam 
Boski żar; tą drogą jest zaufanie małego dziecka, które bez obawy 
zasypia w ramionach swego Ojca... ,,Jeśli kto jest maluczki, niech 
przyjdzie do mnie" , rzekł Duch Święty przez usta Salomona i ten sam 
Duch Miłości powiedział jeszcze: "Mali otrzymują miłosierdzie".(DD)  

118822..   
W stosunku do Boga powinna człowieka charakteryzować postawa 
dziecka, które ufa  bezgranicznie i kocha. Kochający syn widząc 
troski Ojca jest gotowy uczynić wszystko by Mu dopomóc. Jego 
osobiste sprawy powinny być na drugim miejscu, powinien być 
gotowy poświęcić wszystko, aby obronić cześć Ojca. Dobry syn ani 



na chwilę nie traci zaufania do Ojca, choćby dla swych przewinień 
odbierał od Niego jakieś kary, bo nade wszystko pewien jest 
nieskończonej Ojcowskiej miłości. (LPST 4) 

118833..   
Teraz nie pragnę już niczego, jak tylko do szaleństwa kochać Jezusa... 
Znikły już dziecinne pragnienia. (DD) 

118844..   
Chrystianizm otwiera takie światy radości, które zamknięte są dla 
niewierzących. (ŹR 2) 

118855..   
Panie, jestem za mała, by nakarmić twe dzieci; jeśli chcesz dawać im 
przeze mnie to, co każdemu jest potrzebne, napełnij moją małą dłoń 
Twoimi skarbami, a ja pozostając w Twych ramionach i nie odwracając 
głowy, będę obdarzać duszę, która do mnie przyjdzie. (DD) 

118866..   
W zespoleniu Boga i duszy, Pan Bóg prowadzi człowieka do 
wielkiego triumfu, prowadzi bohaterską drogą krzyża. (KB 5) 

118877..   
,,Wysławiam Cię, Ojcze, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i 
przewidującymi, a objawiłeś je najmniejszym z małych”. Jezus chciał, 
by zajaśniało we mnie Jego miłosierdzie; ponieważ byłam mała i słaba, 
schylił się do mnie i pouczał tajemnie o sprawach swej miłości. (DD) 

118888..   
W życiu naturalnym, w naszym istnieniu, należymy do Boga bardziej 
niż dzieci do swych rodziców”. (OsB 1) 

118899..   
Ach! gdyby tak uczeni, poświęcający całe życie na zdobywanie wiedzy, 
przyszli mnie zapytać, byliby niewątpliwie zdumieni widząc, jak 
czternastoletnie dziecko pojmuje tajemnice doskonałości, tajemnice, 
których cała ich wiedza nie jest w stanie odkryć, bo aby je posiąść, 
trzeba być ubogim w duchu! (DD) 

119900..   
Mądrzy tego świata, którzy zapominając o Bogu, całe życie trawią na 
badaniu tajemnic natury, będą zazdrościli prostaczkowi, który za 
życia na ziemi kochał Boga i mądrość prawdziwą. (Prz 16-17) 

 

U mnie sprawy toczą się prosto 
119911..   

Droga, po której postępowałam, była tak prosta, tak jasna, że nie 
potrzebowałam innego przewodnika oprócz Jezusa... Kierowników 
duchownych porównywałam do wiernych zwierciadeł, które odbijają w 
duszach Jezusa i myślałam, że wobec mnie Dobry Bóg nie potrzebuje 
posługiwać się pośrednikiem, ale działa bezpośrednio!... (DD) 

119922..   
Prawdziwi Synowie Boga mają Go zawsze przed swymi oczyma. 
(DŚWS 13) 

119933..   
Dusze proste nie potrzebują skomplikowanych środków. (DD) 

119944..   
Gdy w chwili wzniesienia swej duszy do Boga człowiek prawie twarzą 
w twarz zbliża się do źródła nieskończonej doskonałości, wówczas w 
całej pełni poznaje samego siebie. (DŚUNS 11) 

 

Rozdając cenne podarunki 
119955..   

W jaki sposób Jezus miłował swych uczniów i dlaczego ich miłował? O! 
nie mogły Go pociągnąć ich zalety naturalne; nieskończona odległość 
dzieliła Go od nich. On był wiedzą, Wiekuistą Mądrością, oni byli 
biednymi grzesznikami, ludźmi prostymi i pełnymi przyziemnych myśli. 
Mimo to Jezus nazywa ich swymi przyjaciółmi, swymi braćmi. Chce, 
ażeby panowali z Nim razem w królestwie Jego Ojca i pragnie umrzeć 
na krzyżu, aby im to królestwo otworzyć, ponieważ sam powiedział: Nie 
ma większej miłości, jak dać swe życie za tych, których się miłuje. (DD) 

119966..   
Do nieba dojdzie ten, kto tu na ziemi niebo stwarza. (Nb 1) 

119977..   
Kiedy chcę spotęgować w sobie miłość [bliźniego], a szatan usiłuje 
podsunąć mi przed oczy duszy błędy tej lub tamtej siostry, dla mnie 
mniej sympatycznej, spieszę, by wynaleźć jej cnoty i dobre pragnienia; 
mówię sobie, że zobaczyłam tylko jeden jej upadek, a może odniosła 
ona wiele zwycięstw, które przez pokorę ukryła i że to, co zdaje się być 
błędem, może ze względu na intencje być aktem cnoty. (DD) 

119988..   



Każda istota rozumna, odkupiona Krwią Chrystusa, ma prawo do 
naszej miłości. Wyrzućmy choć jedno ogniwo, łańcuch już będzie 
zerwany, już tam miłości prawdziwej nie będzie. (ODU 11) 

119999..   
Dobry Bóg przygotowuje radosne niespodzianki dla Twojej duszy. 
(KLB) 

220000..   
My spotykamy się nie na naszych drogach, ale w naszych duszach. 
(KSR 6) 

220011..   
Czuję to, że kiedy jestem miłosierna, wtedy Jezus sam działa we mnie. 
(DD) 

220022..   
W nadziemskie porywy duszy włącza się zapalony dłonią Chrystusa 
płomień bratniej miłości. Dzięki tej spójni serce człowieka przepełnia 
żywe pragnienie zapewnienia bliskiej osobie szczęścia bez granic. 
(LRM 27.VII.1947, 1) 

220033..   
Praktykowanie miłości bliźniego […] nie zawsze przychodziło mi łatwo. 
(DD) 

220044..   
Miłość, gdy chce być prawdziwą, nie zna wyłączeń, nie zna drobnych 
lub większych uraz, nie zna zawiści - ze słusznej lub z błahej 
wynikającej przyczyny. (ODU 11) 

220055..   
Chcę zawsze z miłością myśleć o wszystkich. (DD) 

220066..   
Bądźcie aniołami - nie tylko przez wieczną kontemplację Majestatu 
Bożego, ale również przez najmocniejsze więzy miłości wzajemnej. 
(KSR 3) 

220077..   
Czynić dobrze bez pomocy Bożej jest rzeczą równie niemożliwą jak 
sprawić, by słońce świeciło w nocy. (DD) 

220088..   
Środkiem zarazem i przeszkodą do doskonałości są stosunki 
towarzyskie... Celem wizyt powinno być dobro bliźnich, a przede 
wszystkim chwała Boża, a nie nasza. (RŻ 45) 

220099..   

,,Temu, który chce prawować się z tobą i twoją suknię wziąć, oddaj i 
płaszcz". Oddać płaszcz znaczy to — jak mi się zdaje — wyrzec się do 
ostatka swych praw, uważać się za sługę, niewolnika innych. Kiedy 
pozbędziemy się swego płaszcza, wtedy łatwiej jest iść, biec…(DD) 

221100..   
Siebie powinniśmy reformować, aby nam było dobrze. (LHJk, 
20.VII.1939, 1) 

221111..   
"Jeśli kto przymusi cię, byś szedł z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa 
tysiące" . Nie dosyć więc dać każdemu, ktokolwiek mnie prosi, trzeba 
uprzedzić jego pragnienia, dać do zrozumienia, że oddawanie usługi 
uważa się za obowiązek, za wielki zaszczyt; jeśli zaś zabiorą nam rzecz 
służącą do naszego użytku, nie powinno się zdradzać żalu, przeciwnie, 
trzeba okazać szczęście, że nas od tego uwolniono. (DD) 

221122..   
Jak kamyk, rzucony na lustrzaną taflę wody, wywołuje falę, która płynie 
w dal; podobnie każdy czyn, każde słowo, każde spojrzenie i myśl 
wywołują skutki w całym społeczeństwie, skutki, które idą w 
nieskończoność. (KEP 412) 

221133..   
Chcę być przyjemna dla wszystkich (a szczególnie dla sióstr, które są 
mniej miłe) w tym celu, by rozradować Jezusa i wypełnić radę, którą dał 
w Ewangelii w tych oto mniej więcej słowach: "Kiedy urządzasz ucztę, 
nie zapraszaj swych krewnych ani przyjaciół, z obawy, by oni z kolei nie 
zaprosili ciebie i byś w ten sposób nie otrzymał swojej zapłaty; ale 
zapraszaj ubogich, chromych, paralityków, a będziesz szczęśliwy, bo 
oni nie będą mogli odwdzięczyć ci się, a Ojciec twój, który widzi w 
skrytości, nagrodzi cię". (DD) 

221144..   
Serce, odrodzone przez zespolenie z Bogiem, żyjące prawem miłości, - 
Boga widzi w Jego dziełach, w swoim otoczeniu – nie zna nieprzyjaciół, 
dla których ma jedno imię – „bliźni” i jedną normę oddawania dobrem 
za złe. (KB 6) 

221155..   
Doskonała miłość bliźniego polega na tym, by znosić błędy innych, nie 
dziwić się wcale ich słabościom, budować się nawet najdrobniejszymi 
aktami cnót, które u nich spostrzegamy. (DD) 

221166..   



Im większa jest niedola bliźniego, tym większą powinna być nasza 
gorliwość w jej złagodzeniu i usunięciu. (ZPB 316) 

221177..   
Powinnam być […] współczująca wobec duchowych słabości moich 
sióstr. (DD) 

221188..   
W stosunku do bliźnich wnosić mamy cechę miłości: wszystko 
znosić od innych, a nie stawać się najmniejszym ciężarem dla 
drugich. (RŻ 46) 

221199..   
Miłość karmi się ofiarą; im więcej dusza unika zaspokojenia 
przyrodzonych skłonności serca, tym silniejsze i bardziej 
bezinteresowne staje się jej uczucie. (DD) 

222200..   
Dzięki dobroci Bożej prawie wszyscy cieszymy się dobrym 
używaniem mowy, ale czy mówimy dobrze w moralnym znaczeniu 
tego słowa? (Ob 2) 

222211..   
Jezus wyświadczył twemu dziecku tę łaskę, że pozwolił mu przeniknąć 
tajemnicze głębie miłości bliźniego. (DD) 

222222..   
Nie ma nieprzyjaciół dla tych, którzy są w Królestwie Bożym, są 
bliźni, którym się dobrze czyni. (KB 6) 

222233..   
Najwyższy […] zawsze używa swych stworzeń jako narzędzi dla 
dopełnienia w duszach swego dzieła. (DD) 

222244..   
Wielce sobie cenię pamięć i życzliwość osób poświęconych miłości 
Chrystusowej bez zastrzeżeń, toteż szczególną wagę przypisuję do 
ich pamięci i modlitw na moją intencję. (LZD 11.I.1932, 1) 

222255..   
Jedno słowo, jeden miły uśmiech wystarczą, by rozweselić duszę 
smutną. (DD) 

222266..   
Próżno oczekiwać światła od pochodni, jeśli jej nie zapalimy. (UŚJ 4) 

222277..   
Jezus nie tyle patrzy na wielkość naszych czynów, ani nawet na 
trudności, ale na miłość, która pobudza nas do ich spełnienia. (KC) 

222288..   

Intencja nie jest jedynie rozumowaniem, ale obejmuje nadto działanie 
woli, to motor, który wywołuje czyny i do właściwego zwraca je celu. 
(OP 5) 

222299..   
Żyjmy dla dusz, bądźmy apostołkami, ratujmy zwłaszcza dusze 
kapłanów, one powinny być przeźroczystsze od kryształu... Niestety! 
iluż złych księży, księży, którzy nie są dostatecznie święci! Módlmy się, 
ofiarujmy nasze cierpienia, by uprosić im świętość a w dniu 
ostatecznym jakże wdzięczny będzie Jezus. (KC) 

223300..   
Kapłan, bardziej niż ktoś inny, potrzebuje dobrej sławy, aby 
spełniając wysokie swoje posłannictwo mógł z „otwartym czołem” 
głosić z ambony prawdę i cnotę, a karcić fałsz i występek. (Ob 8) 

223311..   
Doświadczyłam tego; gdy nic nie czuję, gdy jestem NIEZDOLNA do 
modlitwy, do praktykowania cnót, wówczas jest to właśnie chwila 
stosowna, aby szukać drobnych okazji, tych nic, a to właśnie cieszy 
Jezusa bardziej niż władztwo świata, a nawet bardziej niż męczeństwo 
ofiarnie zniesione. Na przykład, uśmiech, miłe słówko, wypowiedziane 
wtedy, gdy miało by się ochotę milczeć albo okazać znudzenie, itp... itp. 
(KC) 

223322..   
Jak bez powietrza organizm cielesny nie może funkcjonować, tak dusza 
zrywająca węzły łączące ją z Bogiem, przestaje żyć, chociaż istnieje 
zawsze. (OGŁ 5) 

 

Więzi mojego serca są mocne i stałe 
223333..   

Bóg dał mi serce tak wierne, że gdy raz głęboko pokocha, kocha już na 
zawsze. (DD) 

223344..   
Miłość ma ten przywilej, że do niej należy zwycięstwo ostateczne. 
(KEP 415) 

223355..   
Jezus chcąc, byśmy wspólnie postępowały naprzód, połączył nasze 
serca więzami silniejszymi niż więzy krwi; uczynił nas siostrami wedle 
ducha … Bardzo lekko biegłyśmy drogami Jezusa … Zdaje mi się, że 
otrzymywałyśmy łaski na miarę tych, które były udziałem wielkich 
świętych. (DD) 



223366..   
Przyjaźń, jedna jest duchowa i pożyteczna, gdy prowadzi nas do 
miłości Pana Boga, druga - zmysłowa, która poza człowiekiem nic nie 
widzi, do wyższych rzeczy nie prowadzi. (RŻ 46) 

223377..   
Jutro upływa miesiąc od chwili, gdy jesteśmy z dala od siebie, mnie się 
jednak zdaje, że nie rozstałyśmy się wcale, czyż to nie obojętne, gdzie 
jesteśmy?... Gdyby nawet rozdzielał nas ocean, będziemy zawsze 
zjednoczone, bo pragnienia nasze dążą do jednego celu, a serca biją 
zgodnie. (KC) 

223388..   
Jedność dusz jest refleksem jedności z Bogiem. (SM 1) 

223399..   
Oddalenie nie wpłynie nigdy na rozłąkę naszych dusz; śmierć 
zjednoczy nas jeszcze ściślej. (KR) 

224400..   
Święci, związani z nami węzłami braterskiej miłości, modlą się za nas, 
choć cel istnienia swego już osiągnęli. (WP 8-9)  

224411..   
Pozostańmy zjednoczeni modlitwą i cierpieniem. (KLB) 

224422..   
Doczesne szczęście – to stawanie w pół drogi. Pełnia szczęścia jest w 
Bogu. (KB 8) 

224433..   
Jezus nie obdarzył mnie sercem nieczułym i dobrze…(DD) 

224444..   
Uszczęśliwia mnie świadomość, że mój stosunek do wszystkich 
osób, z którymi związała mnie Opatrzność, oparty jest o najszczerszą 
wzajemną miłość; że ta wzajemność za skarby dobra moralnego, 
którymi obsypywany jestem w mojej pielgrzymce doczesnej, jest mi 
normą przewodnią. (LZD 20.X.1938, 1) 

224455..   
Nie czuję już teraz koniecznej potrzeby odmawiania swemu sercu 
wszelkiej pociechy, bo dusza moja jest utwierdzona przez Tego, 
którego jedynie pragnę miłować. Widzę więc z radością, że serce moje 
Jego tylko miłując, rozszerza się tak, że zdolne jest kochać swoich 
miłością nieporównanie gorętszą, niżby mogło mieć dla nich, 
zamykając się w uczuciu samolubnym i bezowocnym. (DD) 

224466..   

Taki jest zamiar Opatrzności, aby gorliwość małej liczby wybranych 
wynagrodziła to, co Pan Jezus w niezmiernej liczbie niewdzięcznych i 
błądzących traci. (ZS 12-13) 

 

Otrzymałem z rąk naszego Pana wielki krzyż. 
224477..   

Jezu […] lubisz zapalać promień Twej łaski pośród najbardziej posępnej 
burzy!... (DD) 

224488..   
Stan łaski podnosi zasługę najmniejszych nawet czynów do 
nieskończoności. Najdrobniejsze czyny znaczone zasługami 
Chrystusa, będą spłacone stokrotną nagrodą. (OW 18) 

224499..   
Nasza Matka chorując często, mało miała czasu, by mną się zajmować. 
Wiem, że bardzo mnie kochała i wyrażała się o mnie zawsze możliwie 
najlepiej, ale Dobry Bóg dopuszczał, że bezwiednie obchodziła się ze 
mną BARDZO SUROWO; […] O jakże nieoceniona to łaska!... Być może, 
że zamiast widzieć w Przełożonych Naszego Pana, traktowałabym ich 
jak zwykłych ludzi, i moje serce, tak dobrze strzeżone na świecie, 
byłoby się w klauzurze przywiązało w sposób czysto ludzki... Na 
szczęście zostałam od tego zła zachowana. Nie ulega wątpliwości, że 
bardzo kochałam naszą Matkę, ale uczuciem czystym, które mnie 
podnosiło do Oblubieńca mej duszy. (DD) 

225500..   
Cierpienie ratuje nas od największych niebezpieczeństw w życiu 
duchowym. Łaska Ducha Świętego nie tylko daje zrozumienie, ale i 
odwagę do ich zniesienia. (B 2) 

225511..   
Tego dnia byłam udręczona do ostatecznych granic, niemal że smutna, 
w nocy tak wielkiej, że nie wiedziałam już, czy kocham Pana Boga. (DD) 

225522..   
W tej właśnie bolesnej chwili, gdyśmy sądzili, że Bóg jest bardzo, 
bardzo daleko od nas, On stał u drzwi serca naszego. (OŁ 5) 

225533..   
Mały kwiatek przeszczepiony na górę Karmel rozkwitał w cieniu Krzyża; 
zraszany był łzami i krwią Jezusa; Słońcem stało się mu Czcigodne 
Oblicze przysłonięte łzami. (DD) 

225544..   
Zawsze działajmy zgodnie z wolą Bożą, która przed żadną nie ustąpi 



ofiarą. (OGP 5) 

225555..   
Tak jak Jezus pragnęłam, by “moja twarz była prawdziwie zakryta, aby 
na ziemi nikt mnie nie poznał”. Chciałam cierpieć i być zapomnianą... 
(DD) 

225566..   
Droga walki wewnętrznej jest królewską drogą służby Bożej. (LPST 5) 

225577..   
Czyż może być radość większa od tej, którą daje cierpienie z miłości ku 
Tobie? (DD) 

225588..   
Bez drżenia, bez smutku i nieuzasadnionych łez nieśmy swój krzyż na 
każdy dzień z weselem i pokojem. (LsM 1) 

225599..   
Wydawało mi się, że to bardzo smutne dla […] Zgromadzenia, nieść 
ciężar choroby młodej zakonnicy; teraz jednak zgodziłabym się być 
chorą przez całe życie, jeżeli miało by to sprawić przyjemność Panu 
Bogu. (DD) 

226600..   
Wiedzieć należy, że cokolwiek dzieje się przeciwko naszej woli, dzieje 
się z wolą Bożą, płynie z Jego Opatrzności. (OOp 7) 

226611..   
Nie wiedziałam, że dwunastego lutego, miesiąc po moich obłóczynach, 
nasz drogi Ojciec będzie pił z kielicha najbardziej gorzkiego, najbardziej 
upokarzającego.“ Ach! tego dnia już nie mówiłam, że potrafię cierpieć 
więcej!!!... Naszej udręki nie zdołają wyrazić żadne słowa, toteż nie 
usiłuję jej opisać. Kiedyś, w Niebie, z przyjemnością będziemy 
opowiadać sobie o naszych chwalebnych doświadczeniach; czyż już 
teraz nie czujemy się szczęśliwe, że przyszło nam tyle wycierpieć? (DD) 

226622..   
Doświadczenie otwiera nam oczy na znaczenie w naszym życiu serc 
osób nam bliskich i bardzo życzliwych. To wielkie dobro. (LHJr 
22.I.1930, 1) 

226633..   
Nasza Matka powiedziała mi, abym nawet nie myślała o tym, by prosić o 
do puszczenie do profesji, bo Przełożony na pewno się nie zgodzi; 
powinnam poczekać jeszcze osiem miesięcy... W pierwszej chwili 
bardzo trudno przyszło mi przyjąć taką ofiarę, ale niebawem zabłysło mi 
w duszy światło. […] Któregoś dnia podczas modlitwy uświadomiłam 

sobie, że w moje żarliwe pragnienie złożenia profesji miesza się wielka 
miłość własna; skoro bowiem oddałam się Jezusowi, by Mu sprawiać 
przyjemność i pocieszać Go, to nie powinnam Go zmuszać, aby czynił 
moją wolę, ale pozwolić Mu czynić jedynie Swoją. (DD) 

226644..   
Tysiączne cierpienia, które znosimy, drobne obowiązki - wzbogacają 
nas w oczach Bożych, jeżeli ozłoci je płomień miłości Bożej. (OGŁ 11) 

226655..   
Z łaski Bożej nie lękam się walki; pragnę za wszelką cenę spełnić swój 
obowiązek. (DD) 

226666..   
Idąc za podmuchem opinii publicznej, będziesz jak trzcina, która się 
chwieje na wszystkie strony, stosownie do woli wiatru. Niech Bóg 
obroni nas od moralności, opartej jedynie na względzie ludzkim. (Oś 
13) 

226677..   
Przekonałam się, że wszystkie dusze przechodzą przez te same mniej 
więcej walki, z drugiej jednak strony tak dalece jedna od drugiej jest 
różna. (DD) 

226688..   
Jak złoto i stal nie nabierają blasku bez młota i ognia, podobnie duch 
nasz, czystym i szlachetnym stać się nie może bez długiej i usilnej 
wewnętrznej pracy. (DŚUNS 9) 

226699..   
Będąc z natury nieśmiałą i delikatną, nie wiedziałam, jak się bronić, i nic 
nie mówiąc, tylko płakałam; nawet Tobie się nie skarżyłam. Nie 
posiadałam jednak dostatecznej cnoty, by wznieść się ponad te nędze 
życia, i moje małe biedne serce cierpiało bardzo... (DD) 

227700..   
Zrozumiejmy, że cierpienia nie zawsze są karami za grzechy. Mogą 
istnieć jako środki udoskonalenia. (RWS 10) 

227711..   
Jakaż to prawda, że “Miłość... z niepodobieństwem się nie liczy, gdyż 
sądzi, że wszystko może i że jej wszystko wolno!”  Istotnie, tylko miłość 
do Jezusa pozwoliła mi przezwyciężyć te trudności, jak również i te, 
które potem nastąpiły, ponieważ spodobało się Jemu, abym swoje 
powołanie okupiła ogromnymi doświadczeniami... (DD) 

227722..   



Chcesz usunąć swe cierpienia – oczyść duszę! Chcesz leczyć  
społeczeństwo, zapewnić pomyślny rozwój – przywracaj moralność w 
domu, wśród  swoich, wśród znajomych – słowem, przykładem, 
upomnieniem, modlitwą. Chcesz Ojczyźnie pomóc, - buduj Królestwo 
Boże w narodzie. (RWS 11) 

227733..   
Jak słodki i miłosierny jest Pan […] zesłał mi On bowiem […] 
doświadczenie dopiero wtedy, kiedy miałam już siły je unieść. (DD) 

227744..   
Pan Jezus jest z tobą najbardziej wówczas, gdy krzyżami obdarza. 
(LBN 5.IX.1948,1) 

227755..   
Ach, gdyby dobry Bóg nie udzielił dobroczynnych promieni swojemu 
kwiatuszkowi nie zdołałby on nigdy zaklimatyzować się na ziemi, był 
jeszcze zbyt słaby, by mógł znieść deszcze i burze, potrzebował ciepła, 
słodkiej rosy i wiosennego wietrzyka. Tych dobrodziejstw nigdy mu nie 
zabrakło; Jezus pozwalał mu znajdować je nawet pod śniegiem 
doświadczeń! (DD) 

227766..   
Jeżeli jedna łza, jeden czyn Chrystusa Pana wystarczyłby dla 
odkupienia świata, przeto najmniejszy czyn: dobry lub obojętny - w 
łasce spełniony, wyjednać może chwałę wiekuistą, bo jest jednocześnie 
czynem samego Zbawcy. (OGŁ 15) 

227777..   
Jakże Pan Bóg musi wspomagać, gdy się cierpi tak wiele. (NV) 

227788..   
Pan Bóg sprawia, ze nawet bez obfitości szczęścia pojętego po 
świecku, daje On przedziwne bogactwo szczęścia tym, którzy prawo 
Jego umiłowali. (LHJr 1.I.1926, 1) 

227799..   
Gdy się z cichością przyjmuje upokorzenie pochodzące z naszych 
niedoskonałości, wówczas łaska Boża w tej chwili powraca. (NV) 

228800..   
Pokorą oczyść wzrost swojej duszy i poznaj, że nie w pomyślności 
doczesnej jest dowód posiadania łaski Bożej. Przeciwnie, 
najoczywistszym znakiem Bożej miłości jest pokój wśród krzyży i cierni. 
(OŁ 4) 

228811..   

Jedynym moim celem było spełnić wolę Bożą, stać się dla Niego ofiarą 
w sposób, który sam wybierze. (DD) 

228822..   
Święci - cierpienia z rąk Bożych przyjmują ochoczo. (Oop 9) 

228833..   
Och! ależ to nas kosztuje, gdy chcemy dać Jezusowi wszystko czego 
zażąda! Jakież to szczęście, że nas kosztuje! Jaka radość niewymowna, 
gdy dźwigając nasze krzyże, odczuwamy naszą SŁABOŚĆ! (KC) 

228844..   
Świat nie da człowiekowi siły i odwagi, aby zniósł on spokojnie ciężar 
życia, bo sam jej nie ma. (OŻ 8) 

228855..   
Ofiarujmy całym sercem cierpienia nasze Jezusowi, by zbawiać dusze; 
biedne dusze!... one mniej łask mają niż my, a przecież krew Boga 
została przelana dla ich zbawienia!... Jezus chce, by zbawienie ich 
uzależnione było od westchnienia naszego serca... Jakaż to 
tajemnica!... Jeżeli jedno westchnienie może zbawić jedną duszę, ileż 
zdołają dokonać takie cierpienia jak nasze?... Nie odmawiajmy nic 
Jezusowi! (KC) 

228866..   
Człowieczeństwo, które nas wszystkich jednoczy, wskazuje 
obowiązek wspierania współbraci, zyskaniem dla nich owoców 
zbawienia. W szeregu środków, którymi możemy ratować bliźnich w 
dziele zbawienia, są cierpienia. (CSC) 

228877..   
Nie sądźmy, żebyśmy mogły miłować bez cierpienia, bez wielkiego 
cierpienia. (KC) 

228888..   
Święci oddawali korony złote, aby ciernistą koronę nieść przez całe 
życie. (OŻ 9) 

228899..   
Nasza biedna natura istnieje i niemałą tu gra rolę! To nasze bogactwo, 
sposób zarobkowania! (…) Chcielibyśmy nie upadać nigdy? Co to 
szkodzi, Jezu drogi, jeżeli upadam co chwila, widzę wtedy słabość moją 
a to dla mnie wielki zysk. Ty, Jezu, widzisz wówczas, jak słaba jestem i 
nic nie potrafię uczynić, a wtedy tym skłonniejszy jesteś, by nieść mnie 
w swoich ramionach. A jeżeli tego nie czynisz, to widocznie podoba Ci 
się abym leżała na ziemi... nie będę się wówczas niepokoić, ale zawsze 



wyciągnę ku Tobie błagalne me ręce, pełne miłości! Nie mogę uwierzyć, 
żebyś miał mnie opuścić!... (KC) 

229900..   
Dla zachowania cnoty, trzeba być zdolnym do ofiar ze swych 
upodobań, trzeba spokojnie wziąć na barki niejeden krzyż, trzeba 
ciężko pracować. (O 12) 

229911..   
Podczas tych krótkich chwil pozostawionych nam jeszcze, nie traćmy 
czasu... zbawiajmy dusze... dusze ,,giną jak płatki śniegu”, a Jezus 
płacze, a my... a my myślimy o własnych cierpieniach, zamiast 
pocieszać naszego Oblubieńca! (KC) 

229922..   
Rzeczywiste cierpienie oczyszcza duszę ze wszystkiego pyłu. (KB 5) 

229933..   
Przeciwności Jezusa, jakaż to tajemnica! I On zatem był doświadczany, 
On także! Tak jest, i często nawet On sam tłoczy prasę... szuka 
pocieszyciela i nie może znaleźć... Wielu służy Jezusowi, ale mała liczba 
jest tych, którzy zgodziliby się na dotrzymanie towarzystwa Jezusowi 
śpiącemu  mimo groźnych fal lub cierpiącemu w ogrodzie agonii!... Kto 
zechce służyć Jezusowi dla Niego samego? (KC) 

229944..   
Duch wiary wlewa uczucia wprost niepojęte dla świata: miłości dla 
nieprzyjaciela, a zarazem radości w cierpieniu. ... Wiara daje nam 
pragnienie krzyża, aby jak najbliżej iść śladami Zbawiciela. (OŻ 8-9) 

229955..   
Pan nasz nie żąda nigdy ofiar przewyższających nasze siły. (KLB) 

229966..   
Trudności wzbudzają zniechęcenie lub rozpacz w duszach o małej 
wierze. (LPoG 1) 

 

Często odkrywam moje ukryte niedoskonałości 
229977..   

Mówiąc o duszach niedoskonałych, nie mam na myśli jedynie ich 
niedoskonałości duchowych, ponieważ nawet najbardziej święte 
osiągną doskonałość dopiero w Niebie; chodzi mi tu o brak rozsądku, 
wychowania, drażliwość właściwą niektórym usposobieniom, czyli te 
wszystkie rzeczy, które bynajmniej nie umilają życia. Wiem, że te 
ułomności moralne są chroniczne i nie ma nadziei na uleczenie z nich 

[…] ich towarzystwa nikt nie poszukuje; wprawdzie zachowuje się 
wobec nich normy zakonnej grzeczności, ale unika się ich… (DD) 

229988..   
Nad przepaścią jesteś i w jednym momencie możesz runąć w tę 
otchłań, jeżeli nie uchwycisz się tej ręki, którą do ciebie Chrystus 
wyciąga. (ONU 7) 

229999..   
Dobry Bóg rzucił zasłonę na wszystkie moje braki zewnętrzne i 
wewnętrzne. Ta zasłona sprawia, że niekiedy otrzymuję pochwały ze 
strony nowicjuszek; wiem jednak dobrze, że nie robią tego z 
pochlebstwa, że jest to wyraz ich naiwnego uczucia; ale doprawdy nie 
wbija mnie to w pychę, mam bowiem ciągle świadomość, czym jestem. 
(DD) 

330000..   
Każda cnota daje odrębny stopień radości. To różnobarwne bukiety a 
jedno tworzące piękno. Prawą jest rzeczą, że pomiędzy wierzącymi – 
sto razy więcej jest szczęśliwych, zadowolonych, wesołych, - aniżeli 
pomiędzy ludźmi, którzy używanie rozkoszy ziemskich za jedyny cel 
życia i dążenia poczytują. Rozkosze ziemskie – nie są wartościami 
realnymi. To są pozory. Dają przesyt, ale nigdy nie nasycają. (WB 1) 

330011..   
Nigdy dotąd nie słyszałam, by błędy mogły nie zasmucać Pana Boga; to 
zapewnienie napełniło mnie radością i pozwoliło mi znosić cierpliwie 
wygnanie tego życia. W głębi serca podzielałam to przekonanie, 
przecież Dobry Bóg jest bardziej czuły niż Matka, a czyż Ty, moja droga 
Matko, nie jesteś zawsze gotowa przebaczyć mi każdą drobną 
niedelikatność?... Ileż to razy słodko tego na sobie doświadczyłam!... 
Żadne upomnienie nie zdoła poruszyć mnie tak, jak jeden objaw 
serdeczności z twej strony. Taką już mam naturę; strach powoduje, że 
się cofam, ale wiedziona miłością nie tylko idę naprzód, lecz biegnę... 
(DD) 

330022..   
Bóg zna nasze upadki, lecz wybiera czasy i momenty, kiedy skłoni 
człowieka do uznania swej winy, swej niedoskonałości, ... do żalu, do 
poprawy, a tak zmyje z duszy zło, czy też usunie brak, a zastąpi 
pięknem cnoty. (LSO 15.II.1947, 1) 

330033..   
Wolałabym sama być tysiąc razy upomniana, niż upominać innych. (DD) 

330044..   



Wszystkie podejrzenia skierowane przeciwko mnie, wypełniły raczej 
radością moją duszę, gdyż był to jednocześnie znak, że podlegam 
najmiłosierniejszemu Sądowi Bożemu, który daje mi czas na poprawę 
życia i na gromadzenie zasług. (LP XII, 26.V.1946, 3) 

330055..   
Istotnie, posiadałam miłość własną, ale miałam też umiłowanie dobra. 
Zaledwie zaczęłam myśleć poważnie (a było to bardzo wcześnie) 
wystarczyło powiedzieć mi, że coś nie jest dobre, a nigdy już nie trzeba 
było powtarzać po raz drugi. (DD) 

330066..   
Skoro dziś nie śmiemy postawić życia naszego jako naoczny dowód 
prawdziwości religii, której wyznawcami jesteśmy, stąd prosty 
wniosek, że wiary nie mamy. (OW 14) 

330077..   
Słowo wypowiedziane w najlepszej intencji, może być zupełnie 
przeciwnie zinterpretowane. (DD) 

330088..   
Dar mowy w trojakim celu człowiekowi udzielony został: dla naszego 
osobistego dobra, dla dobra bliźnich i dla szerzenia chwały Bożej na 
ziemi. Jeżeli zaś człowiek w innym celu daru mowy używa, miesza 
porządek ustanowiony przez Boga. (OOb 7) 

330099..   
Bardzo daleko mi do praktykowania tego, co tak dobrze zrozumiałam, 
ale już samo pragnienie daje mi pokój. (DD) 

331100..   
Będzie ci niewymownie dobrze, jeżeli w szczerej pokorze, 
cierpliwości i miłości bliźnich będziesz tym, co Chrystus nazywa 
”Błogosławieni pokój czyniący”. (LHJk 20.VIII.1939, 2) 

331111..   
Nie umiałabym tak dobrze określić tych pożałowania godnych 
skłonności natury, gdybym ich we własnym sercu nie doświadczyła. 
(DD) 

331122..   
Kto źle czyni – ujawnia próżnię swojego serca. (OGP 1) 

331133..   
Jezus czuwał nad swą małą oblubienicą, aby wszystko wyszło jej na 
dobre; dozwolił, że wady wcześnie karcone posłużyły jej do postępu w 
doskonałości. (DD) 

331144..   

Wyrozumiałość Boga nie jest obojętną na braki, błędy, uchybienia, 
lecz liczy się z potrzebą dostosowania się do indywidualności danej 
osoby, wybiera czasy i momenty, aby naprawić co złe, a nie złamać 
człowieka. (LSO 15.II.1947, 1) 

331155..   
Już się nie dziwię ani się nie martwię widząc, że jestem samą słabością, 
przeciwnie, właśnie w niej się chlubię i codziennie spodziewam się 
odkryć w sobie nowe niedoskonałości. (DD) 

331166..   
Jak morska powierzchnia nie jest spokojna, ale drży ciągle i mieni się 
tysiącami barw, tak wola człowieka pod wpływem uczuć sama przez się 
chwieje się między złem i dobrem. (ODŚ 16) 

331177..   
Jestem tylko słabym i nieudolnym dzieckiem, lecz właśnie ta moja 
słabość ośmiela mnie, by oddać się jako Ofiara Twojej Miłości. (DD) 

331188..   
Jak Chrystus za innych umarł, tak człowiek żyjący życiem 
nadprzyrodzonym chce życie swoje oddać dla innych. (KEP 415) 

331199..   
Właśnie dla mojej słabości spodobało Ci się, Panie, wypełnić moje małe 
dziecinne pragnienia; a dziś chcesz spełnić inne pragnienia większe niż 
świat cały. (DD) 

332200..   
Święci dopełniają dzieł, na które nie odważyłaby się słabość ludzka, 
gdyby nie była wsparta bojaźnią Bożą. (DP 7) 

332211..   
Nie mogę jednak zagłębiać się w szczegóły; są rzeczy, które przy 
otwarciu tracą swój aromat; są myśli tajemne, których niepodobna 
przełożyć na język tej ziemi, gdyż natychmiast tracą swój sens ukryty i 
Niebiański; są one jak ten ,,Kamyk biały, który będzie dany zwycięzcy i 
na którym wypisane jest imię ZNANE tylko TEMU, który je otrzymuje”. 
(DD) 

332222..   
Wiara kryje w sobie nadnaturalną siłę, która wynosi człowieka na 
wyżyny doskonałości, jakich nie przewiduje rozum ludzki. (OŻ 9) 

332233..   
Podzielam zupełnie Twoje zdanie, że "Serce Boże jest bardziej 
zasmucone drobnymi niewiernościami swoich przyjaciół niż 
poważnymi nawet przewinieniami popełnionymi przez ludzi 



światowych". Zdaje mi się jednak, […] że bywa tak tylko wówczas, gdy 
Jego bliscy, przestając liczyć się ze swoimi stałymi uchybieniami, 
czynią z nich przyzwyczajenia i nie przepraszają Go. Tych zaś, którzy 
Go miłują, a po każdej niedelikatności przychodzą prosić o 
przebaczenie, rzucając się w Jego objęcia, Jezus przyjmuje z radością. 
(KLB) 

332244..   
Słodycz łaski to siła, którą Bóg wlewa do duszy, to moc zdolna 
podnieść z najgłębszego upadku. (OŁ 10) 

332255..   
Niczyje życie nie jest wolne od win, a jedynie Dziewica Niepokalana 
stanęła absolutnie czysta wobec Boskiego Majestatu. (KMR) 

332266..   
Historię buduje nie mechanizm ewolucji, ale człowiek twórczy. (ŚŚ 4) 

332277..   
Daleka jestem od tego, by postępować drogą lęku; zawsze znajdę 
sposób, aby być szczęśliwą i wyciągnąć korzyść ze swoich nędz. To na 
pewno podoba się Jezusowi, zdaje się bowiem dodawać mi odwagi na 
tej drodze. (DD) 

332288..   
Gdy się kocha Boga, Kościół, swoją Ojczyznę, braci, gdy się kocha 
wszystko, co wielkie, dobre, piękne, - wtedy nosi się w duszy źródło 
działania, którego nikt nie zdoła zniszczyć. (WZChŻ 2) 

332299..   
Gdybyś znała moją nędzę... Och! gdybyś wiedziała! Świętość nie polega 
na mówieniu pięknych rzeczy, nie polega nawet na tym, by myśli mieć 
wzniosłe, odczuwać je, polega jedynie na gotowości cierpienia. (KC) 

333300..   
Miłość i gorliwość żyją ofiarnością. (WZChŻ 2) 

333311..   
Jestem maleńką duszą, która może ofiarować Panu Bogu tylko 
maleńkie rzeczy, i to jeszcze często mi się zdarza pominąć okazje do 
tych małych ofiar, które dają duszy tyle pokoju; nie zniechęcam się tym 
jednak, godzę się posiadać nieco mniej pokoju i staram się być na 
przyszłość uważniejsza. (DD) 

333322..   
Nie tylko pewna cząstka, ale wszystka chwała człowieka, to co w nim 
widzimy dobrego, co z człowieka czyni potęgę, spoczywa w jego duszy. 
(NA 19) 

 

Nie słabnie żar moich modlitw 
333333..   

Jeśli chodzi o moje dziękczynienie, nie mogę powiedzieć, bym podczas 
niego opływała w pociechy; przeciwnie, są to chwile, kiedy ich miewam 
najmniej... Uważam to za rzecz zupełnie naturalną, ponieważ oddałam 
się Jezusowi z pragnieniem przyjmowania Jego odwiedzin nie dla 
własnej przyjemności, lecz przeciwnie, by sprawić przyjemność Temu, 
który mnie się oddaje. (DD) 

333344..   
Modlitwa – bez czynu odpowiadającego wierze jest niedoskonała. (KB 
4) 

333355..   
O nic nie potrafię już żarliwie prosić poza tym jednym, by w mojej duszy 
wypełniła się wola Boża bez przeszkód ze strony stworzeń. (DD) 

333366..   
Z modlitwą na ustach stajemy pod krzyżem i uczucie czci i podziwu 
wstrząsa do głębi duszą, bo miłość do krzyża przybiła Jezusa. (UMBR 
10) 

333377..   
Nieraz, kiedy mój umysł pogrążony jest w tak wielkiej oschłości, że 
niemożliwością staje się dla mnie wydobycie z niego choćby jednej 
myśli jednoczącej mnie z Bogiem, odmawiam bardzo powoli ,,Ojcze 
Nasz", a potem pozdrowienie anielskie; wówczas te modlitwy porywają 
mnie i karmią mą duszę o wiele lepiej, niż gdybym odmówiła je setki 
razy, ale z pośpiechem! (DD) 

333388..   
Modlitwa jest obowiązkiem naturalnym człowieka, to znaczy, że 
powinieneś się modlić, dlatego najpierw, że jesteś człowiekiem. 
(DŚUNS 2) 

333399..   
Odmawianie różańca kosztuje mnie więcej, niż używanie narzędzi 
pokutnych. Długi czas smuciłam się tym brakiem pobożności, który 
mnie zadziwiał, bo tak bardzo kocham Najświętszą Pannę, że powinnam 
z łatwością odmawiać ku Jej czci modlitwy, tak Jej miłe. Teraz już mniej 
się martwię; myślę, że skoro Królowa Nieba jest moją MATKĄ, jest 
zadowolona, widząc moją dobrą wolę. (DD) 

334400..   
Różaniec święty w swej wspaniałej prostocie może wystarczyć 



wszystkim pojęciom, odpowiedzieć na wszystkie potrzeby i jeżeli 
łaska Zbawiciela wzbudzi w naszych sercach zamiłowanie do tego 
nabożeństwa, oblicze naszej ziemi zupełnie się odmieni. (UMBR 7) 

334411..   
Nie ulega wątpliwości, ze przede wszystkim modlitwą i ofiarą przynosi 
się pomoc misjonarzom. (DD) 

334422..   
Modlitwa nie jest pustym aktem myślowym, ale dziełem twórczym, to 
„klucz do skarbnicy Bożej”, z której Opatrzność pozwala czerpać 
obficie. (LSK 25.VI.1946, 1) 

334433..   
Dobry Bóg raczył napełniać moją małą dłoń, ilekroć to było potrzebne. 
(DD) 

334444..   
Tylko Jezus, zasługą swej męki, nadaje wartość naszym modlitwom. 
(WP 2) 

334455..   
To modlitwa i ofiara stanowią całą moją siłę, one są tą niewidzialną 
bronią, którą mi dał Jezus, one — często tego doświadczyłam — o wiele 
lepiej niż słowa potrafią wzruszyć dusze. (DD) 

334466..   
Trzeba się zawsze modlić i nie ustawać. Nie trzeba dopuszczać 
dwóch członów postępowania: albo robić uwagi, albo dać spokój 
uwagom, a tylko w modlitwie polecać je Bogu. Jedno i drugie trzeba 
łączyć, tylko modlitwę zawsze stosować, a uwagi w odpowiednich 
czasach i momentach. Ponadto w odpowiedniej formie. (LSO 
15.II.1947, 2) 

334477..   
Jezus nie ukazując mi się, nie dając mi słyszeć swego głosu, poucza 
mnie w skrytości, to znaczy nie za pomocą książek, bo nie rozumiem co 
czytam. Czasem jednak słowa, jak te, które znalazłam pod koniec 
modlitwy (spędzonej w milczeniu i oschłości), przynoszą mi pociechę. 
(DD) 

334488..   
Cnota wiary nie jest na końcu rozumowania, ale na końcu modlitwy. 
(KEP 414) 

 

Świetlane przestrzenie zjednoczenia z Bogiem 
334499..   

Jak może serce oddane miłości stworzeń zjednoczyć się wewnętrznie z 
Bogiem?... Wiem, że jest to niemożliwe. (DD) 

335500..   
Wzbudzajmy żal za grzechy i pragnienie zjednoczenia się z Panem 
Jezusem, a niewątpliwie doznamy błogich skutków Jego duchowej 
obecności w naszych sercach. (ZOMŚ 14) 

335511..   
W […] pokoju, "który przewyższa wszelki umysł", złożyłam swoje 
Święte Śluby... Moje zjednoczenie z Jezusem dokonało się nie pośród 
piorunów i błyskawic, to znaczy łask nadzwyczajnych, ale w tchnieniu 
lekkiego wietrzyka, podobnego temu, który słyszał na górze nasz ojciec 
św. Eliasz. (DD) 

335522..   
Szczęścia pojąć się nie da, jeżeli nie jest wynikiem wolnego wyboru, 
własnej działalności przy pomocy Bożej. (BUD 5) 

335533..   
Im mocniej jestem z Nim zjednoczona, tym bardziej kocham wszystkie 
moje siostry. (DD) 

335544..   
Działanie godne człowieka, który jest złączony z Chrystusem, 
pokazuje się dopiero w całej pełni w zakresie miłości. (KEP 415) 

335555..   
Sama z siebie nie mogę nic uczynić […] zdaję sobie sprawę, że rzeczą 
konieczną dla mnie jest coraz ściślejsze zjednoczenie z Jezusem, reszta 
zaś będzie mi przydana w nadmiarze. (DD) 

335566..   
Życie zewnętrzne jest wynikiem życia wewnętrznego. Jak instrument 
muzyczny bez artysty jest martwy, jak ciało bez duszy, jak ziemia bez 
słońca, tak zewnętrzna działalność bez wewnętrznego człowieka. 
(NwCH 2) 

335577..   
Oto moja modlitwa: proszę Jezusa, by mnie pociągnął w płomienie swej 
miłości; aby mnie tak ściśle zjednoczył ze Sobą, by On sam żył i działał 
we mnie. (DD) 

335588..   
Dobrowolne oddanie się człowieka Bogu jest zaszczytem dla 
człowieka. (OsB, 2) 



335599..   
Czuję, że im więcej ogień miłości ogarnie moje serce, tym mocniej 
wołać będę: "Pociągnij mnie”, tym szybciej dusze złączone ze mną […] 
pobiegną do wonności olejków Umiłowanego. (DD) 

336600..   
Miłość Cię skłoni, abyś pamiętał o Boskim Przyjacielu, częściej Go 
odwiedzał, z Nim jak najserdeczniej rozmawiał. (BU, s. 11) 

336611..   
Nasz Pan troszczy się o każdą duszę z osobna. (DD) 

336622..   
Ten, który zwyciężył świat będzie z Tobą, On w tobie zwycięży 
pokusy, umocni cię przeciwko niebezpiecznym okazjom, przeciwko 
względom ludzkim. (ONU 11) 

336633..   
Wszystkie wielkie prawdy religijne, tajemnice wieczności, przepełniały 
moją duszę nadziemskim szczęściem. Przenikałam już (nie wzrokiem 
ludzkim, ale oczyma serca) co Bóg zachował dla tych, którzy Go miłują 
a widząc, że nagroda nie pozostaje w żadnej proporcji do małych ofiar 
życia, chciałam kochać, namiętnie kochać Jezusa, dawać Mu, póki 
jeszcze mogę, niezliczone dowody miłości. (DD) 

336644..   
Gdy chodzi o to do czego jestem zobowiązany względem Boga, świat 
nie będzie miał żadnej nade mną władzy, a pełniąc obowiązki 
chrześcijanina nie stanę się przez to ani śmiesznym, ani dziwacznym, 
ale będę wolnym. (OWL 8) 

336655..   
Jezus powiedział: “Kto ma, temu będzie dane, i nadmiar mieć będzie”. 
Za wierność jednej łasce udzielał mi mnóstwo innych. (DD) 

336666..   
Oderwanie serca od świata jest nieodzownym warunkiem czystej 
intencji, nie po to, aby pustka w sercu została, lecz zamieszkać w nim 
powinna najczystsza miłość, która zespoli człowieka z Bogiem. (OP 
16) 

336677..   
Choćby mi przyszło przedzierać się przez płomienie, zrobiłabym to, by 
pozostać wierną Jezusowi. (DD) 

336688..    

Grzech śmiertelny tym się tylko od powszedniego różni, że śmiertelny 
jest nienawiścią względem Boga, powszedni nadwyrężeniem przyjaźni, 
śmiertelny jest śmiercią duszy, powszedni ciężką jej chorobą; 
śmiertelny jest ucieczką z domu Ojca, powszedni oddaleniem się od 
Jego Serca. (OGP 6) 

336699..   
Zrozumiałam, że prawdziwa wielkość leży nie w imieniu, ale w duszy. 
(DD) 

337700..   
W obliczu Boga dusza jest nieskończonej wartości, wartości droższej 
niż cały widzialny wszechświat. (KEP 412) 

337711..   
Moją pociechą jest właśnie to, że nie mam żadnej na ziemi. (DD) 

337722..    
Jakże jednak trudna jest miłość tego, kto bezpośrednio z Panem 
Jezusem idzie po drodze życia, kto szuka tylko jednego – najczystszej 
miłości. (ZSN 1) 

337733..   
Mądrość miłości […] tej mądrości jedynie pragnę. Wiem dobrze, że 
tylko miłość może uczynić nas miłymi Bogu i ta miłość jest jedynym 
dobrem, o które się ubiegam. (DD) 

337744..   
Na tej ziemi osoby zjednoczone z Bogiem zawsze pozostawiają ślad. 
(KL) 

337755..   
Oddałam się Jezusowi, aby zawsze doskonale wypełniał we mnie Swoją 
wolę, bez żadnej przeszkody ze strony stworzeń. (DD) 

337766..   
Bo czym jest Kościół ? To lud, który mieszka na świecie, ale jednakże 
nie dla świata. Lud, który ma swe dobra, dom właściwy i dziedzictwo w 
niebie. Jeżeli więc my chrześcijanie oddajemy się miłości tego świata, 
jeśli nie żyjemy jak odłączeni od świata – gubimy już łaskę i główną 
cechę chrystianizmu. (NP 11-12) 

337777..   
[…] Doskonale przenikam tajemnice dotychczas przede mną zakryte. 
Pan Bóg okazał się dla mnie równie miłosierny jak dla króla Salomona; 
nie chciał pozostawić niespełnionym żadnego z moich pragnień i to nie 
tylko z dziedziny doskonałości, ale nawet i tych, których marność 
zrozumiałam, zanim zdołałam jej doświadczyć. (DD) 



337788..   
Tak jak woda morska zepsułaby się infekcją straszliwą, gdyby nie 
była bardzo słona. Podobnie gorycze są nam potrzebne, aby 
podtrzymać cnotę męstwa. Pozostajemy na polu walki i nie szukamy 
tutaj ciągłych słodyczy i radości, jeśli nie są one pociechami Bożymi, 
danymi zawsze bardzo obficie. (KSR 5) 

337799..   
Dary, jakie otrzymywałam od Dobrego Boga nie prosząc o nie, zamiast 
przynieść mi szkodę i napełnić mnie próżnością, wznosiły mnie ku 
Niemu; przekonałam się, że jedynie On jest niezmienny, że tylko On 
sam może zaspokoić moje niezmierne pragnienia. (DD) 

338800..    
Twoje życie niech znamionuje poszukiwanie miłości Chrystusowej. 
(LHJk 2.III.1947, 1) 

338811..   
Wszystko jest dobrze, gdy szuka się tylko woli Jezusa. (DD) 

338822..   
Pan Bóg ma plany swoje – przeolbrzymie, na daleką metę zakreślone, 
do których nasze osoby są przewidziane dla wykonania pewnej 
cząsteczki. Mądrzej jest wyrzec się swych własnych planów, a szukać 
poznania woli Bożej. (ZSN 1) 

338833..   
O jedną tylko łaskę proszę, abym Cię nigdy nie obraziła. (DD) 

338844..   
Jeżeli grzechów powszednich mieć nie będziemy w obrzydzeniu, nie 
wzniesiemy się na wyżyny cnoty, nie dostąpimy miłosnego 
zjednoczenia z Bogiem. (OGP 2) 

338855..   
Jak wielkie jest nasze przeznaczenie! Jakże wielka jest dusza nasza! 
Wznieśmy się ponad wszystko przemijające, trwajmy z dala od ziemi - 
im wyżej, tym czystsze powietrze! (KC) 

338866..   
Człowiek zjednoczony z Panem Jezusem, nie zamyka się w 
egoistycznym dążeniu do własnego dobra, bo uczestnictwo w uczcie 
Eucharystycznej zapewnia szczęście ogółu. (LJS 30.V.1948, 2) 

338877..   
Czystość jest taka piękna, taka biała! Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądają. Tak jest, zobaczą Go nawet na ziemi, 

gdzie nie ma nic czystego, ale gdzie wszystkie stworzenia stają się 
przeźroczyste, jeżeli przyglądamy się im przez Oblicze najpiękniejszej i 
najbielszej Lilii! (KC) 

338888..   
Jednym z powodów czułej miłości, którą Pan Bóg ubogacił serce św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus, była doskonała czystość jej serca. Jest 
to najgłębsza tajemnica świętości. (LPST 5) 

338899..   
Jakąż tajemnicą jest nasza wielkość w Jezusie. (KC) 

339900..   
Nic dziwnego, że zrywa się łączność nasza z Bogiem, gdy o Nim nie 
pamiętamy i nie słyszymy. (OW 10) 

339911..   
Zjednoczone z Nim, nasze dusze będą mogły zbawiać wiele innych, bo 
słodki Jezus powiedział: "Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś 
prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca". Ach! my Go 
prosimy o jedno tylko, o to, abyśmy mogli pracować dla Jego chwały, 
miłować Go i dopomagać innym do umiłowania Go… Jakżeż by nasze 
zjednoczenie i nasza modlitwa nie miały być błogosławione? (KLB) 

339922..   
Czyny nasze jednoczą się z czynami Chrystusa. Każdy z nich staje się 
źródłem łaski. (BUD 6) 

339933..   
Nie możesz być połowicznym świętym, musisz nim być w pełni albo – 
wcale. (KLB) 

339944..   
Oddanie się człowieka Bogu tak dalece jest wolne, że człowiek 
dobrowolnie może odwrócić się od Boga”. (OsB 2) 

339955..   
Jakże jestem szczęśliwa, że umrę wkrótce!… Tak, jestem szczęśliwa; 
nie z tej przyczyny, iż będę uwolniona od cierpień doczesnych […] ale 
dlatego, że – czuję doskonale – taka jest wola dobrego Boga. (KLB) 

339966..   
Tam tylko bohaterstwo, gdzie wiara. Tam tylko heroizm, gdzie dusza z 
Bogiem zjednoczona, tam jest poświęcenie dla innych, zwycięstwo nad 
złem i tryumf prawdziwy. (DM 3) 

339977..   
Jak już dotrę do portu, pouczę Cię, drogi Braciszku mej duszy, jak masz 
żeglować przez wzburzone morze świata: z ufnością i miłością dziecka, 



które wie, że Ojciec je miłuje i nie może go zostawić bez pomocy w 
godzinie niebezpieczeństwa. (KLB) 

339988..   
Jezus jest samą miłością! Więc dla tej miłości pragnie się z nami 
zjednoczyć, a jednocześnie jest Wszechmocny, więc może złamać 
wszelkie przeszkody tamujące to zjednoczenie. (BU 7) 

339999..   
Pokora [nie] przeszkadza mi w uznaniu darów dobrego Boga; wiem, że 
uczynił mi wielkie rzeczy i opiewam to, co dnia z radością. (KLB) 

440000..   
Jeżeli w życiu człowieka panuje radość ze szczęścia ziemskiego, to 
jeszcze nie dowód, że Bóg mieszka w tej duszy. (OŁ 4) 

440011..   
Nie gardzę głębokimi myślami, które karmią duszę i łączą ją z Bogiem, 
ale dawno już zrozumiałam, że nie trzeba na nich zbytnio polegać i 
zakładać doskonałości na otrzymywaniu wielkiej ilości świateł. 
Najpiękniejsze myśli są niczym bez uczynków. (DD) 

440022..   
Posłuszeństwo świadczy o całej wartości człowieka, to jest egzamin 
wyrobienia. (ZwK 3) 

440033..   
Jak to dobrze, że chociaż Bóg jeden zna głębiny serc... jakże 
powierzchowne są sądy stworzeń! (DD) 

440044..   
Jeżeli nie chcemy być listkiem chwiejącym się od wiatru, czy 
kruszyną, którą ptak porywa, to trzeba opanować czas i swoją naturę. 
Środkiem do tego jest reguła życia. (RŻ 42) 

440055..   
Wszechmocny dał im za punkt oparcia SAMEGO SIEBIE I TYLKO 
SIEBIE. (DD) 

440066..   
Tajemnicą owocnej działalności człowieka w życiu doczesnym jest 
zjednoczenie z Panem Jezusem. (LJS 30.V.1948, 2) 

440077..   
Niech zawsze szukam i znajduję tylko Ciebie. (DD) 

440088..   
Serce chrześcijanina nie drżało wobec tortur i miecza, dziś drży przed 
opinią ludzką, tai się ze swą wiarą. (OWL 12) 

440099..   
Kiedy stanął przede mną ideał doskonałości, zdałam sobie sprawę, że 
aby zostać świętą, trzeba dużo cierpieć, szukać zawsze tego, co 
najdoskonalsze i zapomnieć o sobie. (DD) 

441100..   
W niebie wszyscy witają się z anielską miłością. (R 11) 

441111..   
Zrozumiałam, że istnieje wiele stopni świętości, a każda dusza posiada 
swobodę w daniu odpowiedzi na zaproszenie Naszego Pana. Może 
czynić dla Niego mało lub wiele, jednym słowem, ma możność wyboru 
pomiędzy ofiarami, o które On prosi. Zawołałam więc, jak w dniach 
mego wczesnego dzieciństwa: “Boże, wybieram wszystko!” (DD) 

441122..   
Gdy czcimy świętych, nie pomnażamy ich szczęścia, którym są 
wzbogaceni, ale zachęcamy się do ich naśladowania. (NMP 8) 

441133..   
Byłam przekonana, że urodziłam się do chwały i kiedy szukałam 
sposobu, by ją osiągnąć, Dobry Bóg natchnął mnie myślami, które chcę 
opisać. Zrozumiałam, że moja chwała nie ukaże się oczom 
śmiertelnych, że ona polegać będzie na tym, by stać się wielką 
Świętą!!!... To pragnienie mogło wydawać się zuchwałym, jeśli się 
weźmie pod uwagę, jak byłam słaba i niedoskonała... Zadowalając się 
mymi słabymi wysiłkami, On sam podniesie mnie aż do Siebie i 
okrywszy swymi nieskończonymi zasługami uczyni Świętą. (DD) 

441144..   
W niebie każdy stanie się bogatym bogactwem innych, bo jak blask 
słońca powiększa ciepło, tak blask chwały jednego świętego 
zwiększać będzie szczęście drugiego. (Prz 21) 

441155..   
Pierwszy to raz asystowałam przy śmierci, a widok był prawdziwie 
urzekający... Miałam nadzieję, że podczas dwóch godzin, jakie przy niej 
spędziłam, dusza moja rozgorzeje; tymczasem stało się przeciwnie … 
W samej jednak chwili narodzin dla Nieba naszej Świętej Matki 
Genowefy moje wewnętrzne usposobienie zmieniło się zupełnie. Nagle 
poczułam, że ogarnia mnie radość i niewypowiedziany zapał, jak gdyby 
Matka Genowefa podzieliła się ze mną szczęśliwością, której dostąpiła; 
jestem bowiem najmocniej przekonana, że poszła wprost do Nieba. (DD) 

441166..   
Dogmat świętych obcowania ożywia łączność ze wszystkimi, których 



po Bożemu kochamy, a którzy odeszli. (PŻI 1) 

441177..   
Od tego szczęśliwego dnia [ofiarowania się Miłości Miłosiernej] zdaje mi 
się, że Miłość mnie przenika i ogarnia; zdaje mi się, że w każdej chwili ta 
Miłość Miłosierna odnawia mnie i oczyszcza moją duszę ze wszelkiej 
skazy grzechowej, tak, że już nie jestem w stanie obawiać się czyśćca. 
(DD) 

441188..   
Kościół nakazuje pracować dla dobra doczesnego, ale ponad 
wszystko troszczy się o życie duszy, bo życie ziemskie jest chwilą 
próby, życie pozagrobowe jest życiem właściwym. (O 17) 

441199..   
Zrozumiałam, w czym leży prawdziwa chwała. Ten, którego królestwo 
nie jest z tego świata ukazał mi, że prawdziwa mądrość, to “chcieć być 
nieznanym i uważanym za nic”, to ,,szukać radości we wzgardzie 
samego siebie”. (DD) 

442200..   
Surowość drogi zbawienia nie pozbawia nas szczęścia, które jest 
udziałem dusz świętych. Dla dusz wybranych tam są prawdziwe 
niebiosa gdzie jest Chrystus Pan. (DR 9) 

442211..   
Doskonałość polega na tym, by czynić Jego wolę, by być tym, kim On 
nas chce mieć. (DD) 

442222..   
Jak słońce oświeca i ogrzewa ciała niebieskie, tak Ofiara Nowego 
zakonu jest źródłem życia wewnętrznego, rozlewa nadprzyrodzone 
światło, zapala ogień miłości Bożej. (ZOMŚ 11) 

442233..   
Umierając siostry lekko przechodziły do lepszego życia; natychmiast po 
śmierci wyraz radości i pokoju rozlewał się na ich twarzach; sprawiały 
wrażenie, jak gdyby słodko spały. I tak było istotnie, bo kiedy przeminie 
postać tego świata, przebudzą się, aby się radować wiecznym 
szczęściem, które czeka wybranych. (DD) 

442244..   
Skoro duch człowieka ujrzy Boga wówczas pojmie Go, takim jaki On 
jest Sam w Sobie. Zrozumie, że Bóg jest dla niego Ojcem, Matką, 
treścią myśli, słowem – wszystkim i pociągany nieprzepartą miłością, 

zapragnie z Nim być na wieki, bo widzi w Nim całe swoje szczęście. 
(DZ 7)  

442255..   
Nasze tytuły szlachectwa poznamy dopiero w Niebie. Wtedy każdy 
otrzyma od Boga chwałę, na jaką zasłużył i ten, który na ziemi chciał 
być najuboższym, najbardziej zapoznanym w miłości do Jezusa, ten 
będzie pierwszym, najbardziej szlachetnym, najbogatszym! (DD) 

442266..   
Chrystus mieszka wśród nas w postaci ubóstwa – bo w postaciach 
odrobiny chleba – w Eucharystii. (U 1) 

442277..   
Życie mija... wieczność zbliża się szybkimi krokami... wkrótce będziemy 
żyć życiem Jezusa. (KC) 

442288..   
Bądź raczej kanwą niż kanałem, kanał bowiem jednocześnie prawie 
wylewa to, co w siebie przyjmuje, kanwa zaś czeka aż się napełni, a 
tak bez własnej szkody innym z tej obfitości udziela. (KaN 10) 

442299..   
Bezkresna wielkość, nieograniczone przestworza będą naszym 
mieszkaniem... nie będziemy już więźniami na tej ziemi wygnania, 
wszystko PRZEMINIE!... Wraz z niebiańskim naszym Oblubieńcem, 
płynąć będziemy na wodach bezbrzeżnych jezior... ,,Nieskończoność 
nie ma ani granic, ani dna, ani brzegów!...” (KC) 

443300..   
Niebo nie jest ideałem, to jest najdoskonalszym pomysłem człowieka; 
ono jest arcydziełem Bożym, spełnieniem się myśli Bożej, 
doskonaleniem tego, co tylko Pan Bóg wszechmocny uczynić może. 
(Prz 6) 

443311..   
Jesteśmy większe niż wszechświat cały. Pewnego dnia osiągniemy, i 
my także, istnienie boskie... (KC) 

443322..   
Jak przy pomocy światła słonecznego oko widzi to, co je otacza, jak 
przy pomocy rozumu poznaje wszystkie prawdy przyrodzone, tak 
samo przy blasku chwały Bożej dusza będzie mogła poznać Boga 
samego. (Prz 13) 

443333..   



Oczekując na tę błogosławioną wieczność, która wkrótce otworzy się 
przed nami, skoro życie to dzień tylko, pracujmy wspólnie nad 
zbawieniem dusz. (KMR) 

443344..   
Ciała po zmartwychwstaniu różnią się od tych ciał, które dziś 
posiadamy, tak jak kłos bujny różni się od ziarna, z którego wyrósł, 
jak wonne róże od ciernistej łodygi, jak płomień jaskrawy od 
twardego drewna, które się pali. (R 10-11) 

443355..   
Liczę na to, że nie będę bezczynna w Niebie; pragnieniem moim jest 
pracować dalej dla Kościoła i dusz; o to proszę Boga i jestem pewna, że 
mnie wysłucha. (KMR) 

443366..   
W stosunku do Boga wybrani są niby podróżni, stojący nad brzegiem 
oceanu. Podróżni wiedzą co to jest ocean, widzą własnymi oczyma 
jego bezmierność i mówią: widzieliśmy ocean; a jednak nie widzieli 
wszystkich wysp na nim i wszystkich jego wód i nie poznali 
głębokości i bogactw. (Prz 14) 

443377..   
Co do Ojczyzny niebieskiej pociąga mnie właśnie wezwanie Pańskie, 
nadzieja miłowania Go wreszcie tak, jak zawsze pragnęłam, i myśl, że 
będę mogła sprawić, aby umiłowało Go mnóstwo dusz, błogosławiąc 
Go wiecznie. (KMR) 

443388..   
Gdy wytrwałość nasza zaczyna ustawać, gdy już nie mamy odwagi do 
spełniania tych ofiar, jakich Pan Bóg od nas żąda, podnieśmy nasze 
oczy w górę i zwróćmy swe myśli i serca do niebieskiej ojczyzny. (Prz 
3) 

443399..   
Pracujmy razem dla zbawienia dusz, mamy tylko jeden dzień życia, by 
je ratować i w ten sposób dawać Zbawicielowi dowody naszej miłości. 
Następnym dniem będzie wieczność. (KLB) 

444400..   
Każdemu człowiekowi na każdą chwilę życia Bóg daje jakieś specjalne 
zadanie. (ŻN 32) 

444411..   
[Wobec zbliżającej się śmierci] Zamiast mnie stracić, odnajdziesz mnie i 
nigdy już Cię nie opuszczę. (KLB) 

444422..   
Radioaktywność moralna istnieje w każdym człowieku. Trzeba się 
starać, abyśmy szerzyli dobro na otoczenie. (NPM 8) 

444433..   
Przyrzekam Ci, że po moim odejściu do życia wiecznego, zakosztujesz 
tyle szczęścia, ile tylko można znaleźć, czując bliskość duszy 
przyjaznej. Nie będzie to tylko korespondencja, w większych czy 
mniejszych odstępach czasu, zawsze bardzo niewystarczająca, jakiej 
zdajesz się żałować, ale rozmowa braterska, która zachwyci Aniołów, a 
stworzenia jej nie zganią, gdyż będzie dla nich ukryta. (KLB) 

444444..   
Doskonałość chrześcijańska nie zrywa więzi ze światem, ale je 
uświęca. (RŻ 46) 

444455..   
Pan Bóg nie dawałby mi pragnienia czynienia dobrze na ziemi po 
śmierci, gdyby go nie chciał urzeczywistnić; dawałby mi raczej 
pragnienie spoczywania w Nim. (NV) 

444466..   
W niebie nie tylko będziemy widzieli i poznawali, ale będziemy 
miłowali tych, których miłowaliśmy za życia. (Prz 19) 

 


