


 „Jeśli chcemy dokonać rzeczy wielkich, 
musimy także mieć wielką ufność. Nędza 
ludzka jest tak wielka, że bez łaski Bożej nie 
możemy uczynić nic dobrego.”

 „Kiedy modlicie się,  złóżcie cała ufność w 
Bogu. Nie ufajcie swoim pracom, swoim 
zdolnościom, swojej wiedzy.”

 „Ufajcie nie sobie samym ani pomocy 
ludzkiej, ale Bogu.” 
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 „Nie zapominajcie o tym, aby wiele się 
modlić. Mianowicie módlcie się z mocą, z 
przejęciem, podobnie jak czyni to człowiek, 
który poważnie traktuje jakąś sprawę.”

 „O, gdybyśmy wiedzieli, co możemy osiągnąć 
przez modlitwę!”

 „Stańcie się mężami modlitwy! Kto nie jest 
mężem modlitwy, nie dokona niczego”

 „Macie pokusy, macie trudności, o tak 
módlcie się wtedy”



 „Każdy będzie miał większą lub mniejszą 
winę i dlatego wszyscy musimy dążyć do 
poprawy. Mogło się zdarzyć, że 
zgrzeszyliśmy, ale w grzechu nie trwajmy, 
lecz zaraz znowu poprawmy się!”

 „A jeśli zbłądziliście, naprawcie to 
natychmiast. Dążcie do tego, aby gorliwie 
ćwiczyć się w cnotach i abyście dokładnie 
przestrzegali reguły świętej.”



 „Każdy ma swoje błędy, mniejsze lub większe. 
Miłujcie wszystkich ! Nie należy nikogo wyłączać 
z miłości. Zatem miłujcie się wzajemnie! Oby 
coraz większa miłość panowała między nami!”

 „Ileż ludzi możecie zachęcić i pociągnąć do 
dobrego, jeżeli uczynicie im coś dobrego z 
miłości, jeśli zaoszczędzicie im cierpienia lub 
krzyża. Starajcie się z miłością i łagodnością 
usprawiedliwiać błędy swoich współbraci i okryć 
płaszczem miłości co tylko możliwe. „



 „… tylko w cieniu krzyża dojrzewają owoce 
zbawienia.”

 „Musimy po prostu nieść krzyż.”
 „… niejednokrotnie od małych cierpień zależą 

wielkie dzieła.” 
 „Szczęśliwszą rzeczą jest cierpieć, niż sprawiać 

cierpienia. A jeżeli musicie doznawać cierpień od 
innych, to myślcie i pocieszajcie się w ten 
sposób: Ponieważ cierpię, jestem o wiele 
szczęśliwszy niż ten, kto sprawia mi cierpienie.”



 „Święty Józef należy do naszych szczególnych 
patronów, dlatego godzi się, byśmy go w sposób 
szczególny czcili.”

 „Uczcie się od św. Józefa milczenia, 
posłuszeństwa, pokory, ubóstwa a zwłaszcza 
miłości do Jezusa i Maryi.”

 „Św. Józef, jest tym, który uczy nas, jak 
powinniśmy trwać w bliskości Boskiego 
Zbawiciela, a mianowicie przez swoje życie, 
przez swoją bogobojność, przez swoje nabożne 
skupienie i przez swoją świętość.” 


