
Święci  o cierpieniu 
 

Kiedy człowiek jest chory, łatwo wyobraŜa sobie, Ŝe jego Ŝycie jest nieuŜyteczne. 
Ale jeŜeli nie moŜe się modlić ani spełniać innych dobrych uczynków, niech się przekona, 
 Ŝe jego cierpienia i jego poboŜne pragnienia są tak samo godne jak tysiąc modlitw, 
i dobrych uczynków spełnionych w czasie, kiedy był zdrowy. 
                                                                                      (św. Albert Wielki) * 
 

Przez cierpienie jedynie i przez krzyŜe, a nie inni drogi moŜna dojść do wielkiej miłości Boga i do 
prawdziwego z Nim zjednoczenia. KrzyŜ więc nie jest karą, ale największą łaską BoŜa której tylko 
miłośnikom swoim udziela.  
                                                    (bł. Alfons Maria Mazurek) 

 

W miarę jak przybierały wody potopu, podnosiła się równieŜ arka.  
Tak mają nas podnosić w górę i nasze cierpienia. 
                                                         (św. Anzelm z Canterbury) 

 

Cierpienie czasem moŜna pochwalać, nigdy jednak nie moŜna go kochać. (św. Augustyn) 
 

Cierpienie nie ustanie,  aŜ do chwili, kiedy człowiek będzie kochał tylko to, 
co mu nigdy odebrane nie będzie. 
                                                 (św. Augustyn) 
 

Chrześcijanin powinien cieszyć się z krzyŜy, bo gdy jest sprawiedliwym, to cierpiąc zarabia na 
nagrodę; gdy jest grzesznikiem, cierpienie go poprawia i będzie mu poczytane jako pokuta za grzechy. 
JeŜeli sprawiedliwi muszy cierpieć w tym Ŝyciu, to znaczy, Ŝe te cierpienia są dla nich poŜyteczne. 
 

Dokądkolwiek człowiek chciałby pójść -  
 jeśli nie zwróci się do Ciebie, wszędzie go dopada i przygwaŜdŜa cierpienie. 
                                                                               (św. Augustyn) 
 
 

Nie pytaj, człowiecze, dlaczego ty cierpisz, lecz dlaczego cierpiał  Syn BoŜy.  
                                                                                                          (św. Bernard) 
 

śadne dzieło duchowe nie rodzi się bez wielkich boleści. 
                                                                              (św. Edyta Stein) 
 

Choroby ciała często przyczyniaj się do uzdrowienia duszy.  
                                                                               (św. Franciszek z AsyŜu) 
 

Gdy twoje boleści wielkimi ci się wydają, wznieś się duchem w górę, a zmaleją. Wszak góry, 
patrzącemu na nie z bardzo wysoka, wydaje się małe. Gdyby Aniołowie mogli, to zazdrościliby nam 
radosnego z miłości ku Bogu znoszenia cierpień.  

                                                              (św. Franciszek Salezy) 
 

Cierpień nie naleŜy ani lekcewaŜyć ani przeceniać, tylko spokojnie z nimi się mierzyć. 
                                                                                                                          (św. Ignacy Loyola) 

 

Grający na harfie nie napręŜa nazbyt strun, aby nie popękany, nie wydając z siebie tonu. 
Tak i nas Bóg cierpieniem nad siły nie nawiedza. Jak matka nie urodzi dziecięcia bez boleści, tak 
dusza wiele musi cierpieć, zanim zrodzi wielkie dzieło. 
                                                                                         (św. Ignacy Loyola) 

 

Nie ma większego nieszczęścia jak ciągła pomyślność. Jak ziemia nie ruszana pługiem wydaje tylko 
trawę lub chwasty, tak dusza w ciągłej pomyślności gnuśnieje i wpada w występki; dopiero pługiem 
boleści pokrajana, moŜe zrodzić co dobrego 
                                                                 . (św. Ignacy Loyola) 
 

 

Pszczoła z gorzkich kwiatów słodycz dobywa, ostre kolce strzegą pięknej róŜy.  
Człowiek mądry i z cierpienia wiele się uczy. 
                                                                      (św. Ignacy Loyola) 

 

Lepiej jest cierpieć dla Pana niŜ czynić cuda. 
                                                        (św. Jan od KrzyŜa) 

 



Nie uskarŜaj się, kiedy cierpisz.  
Szlifuje się tylko taki kamień, który uwaŜa się za wartościowy. 
                                                                                         (św. Josemaria Escriva) 
 

Na tym padole cierpienie jest przyprawą naszego Ŝycia.  
                                                                                     (św. Josemaria Escriva) 
 

Nie zapominaj, Ŝe cierpienie jest probierzem Miłości. 
                                                                           (św. Josemaria Escriva) 
 

Czy moŜemy wyobrazić sobie coś bardziej czystszego od swojego miłosiernego wstawiennictwa za 
tymi, którzy zadają nam cierpienie?  
                                                            (św. Leon  Wielki) 
 

Gdy w chrześcijaninie wypełniają się tajemnice Chrystusa cierpiącego, 
 w swoim czasie wypełniają się w nim takŜe tajemnice Chrystusa zmartwychwstałego.  
                                                                                                   (św. Leopold Mandić) 
 

Anioły jednego tylko nam zazdroszczą: tego, Ŝe nie mogą cierpieć dla Boga. Jedynie ból pozwala 
powiedzieć z całą pewnością duszy: Mój BoŜe, widzisz dobrze, Ŝe cię kocham!  
                                                                                                                  (św. Ojciec Pio) 
 

Kto chce wyłączyć ze swego Ŝycia cierpienia, ten nie rozumie nic z naśladowania Chrystusa.  
                                                                                                              (bł. Rupert Mayer) 
 

Kiedy coś nas boli, jest w nas więcej dobroci, stajemy się teŜ bardziej obowiązkowi i wyrozumiali dla 
innych. 
                          (św. Teresa z Lisieux) 
 

Widzę, Ŝe tylko cierpienie zdolne jest dawać duszom Ŝycie. Zobaczysz, Ŝe po próbie nastanie 
radość i Ŝe później będziesz szczęśliwa, iŜ wycierpiałaś.  

                                                                  (św. Teresa z Lisieux) 
 

Tylko głupi człowiek nie boi się ran, ale roztropny nie pozwala, aby jakikolwiek strach przed 
cierpieniem odwróci go od świętej drogi Ŝycia, gdyŜ to oznaczałoby unikanie lŜejszych cierpień, by 
pogrąŜyć się w o wiele bardziej dotkliwych 
                                                                . (św. Tomasz Morus) 
 

Chwile cierpienia więcej łączą serca aniŜeli długie miesiące przeŜyte razem w spokoju.  
                                                                                            (bł. Urszula Ledóchowska) 
 

Cierpienie to łaska. Tylu ludzi dziś cierpi, czemu Bóg nie miałby od nas domagać się cierpienia? 
 

Nie sztuka znosić jednorazowe wielkie cierpienie, 
 ale sztuka cierpieć dzień w dzień, prawie beznadziejnie, cierpieć przez długie miesiące, lata, nie 

widząc końca próby, a przy tym nie upadać na duchu, nie narzekać, nie zniechęcać się, 
 nie buntować się - to dopiero cnota wielka, wspaniała.  
                                                                                 (bł. Urszula Ledóchowska) 
 

Dziękuję Bogu, Ŝe mi daje łaskę odtworzenia ran Jezusowych na moim ciele.  
                                                                                                 (św. Wincenty Pallotti) 
 


