
Myśli św. Ojca Pio o pokorze
Pan codziennie po troszeczku pozwala nam poznać, jak
bardzo mali jesteśmy. Doprawdy, wydaje mi się czymś nie do
pojęcia, jak ktoś, kto jest inteligentny i ma sumienie, może
się pysznić.

Pokora i miłość idą w parze. Pierwsza przynosi chwałę, 
a druga uświęca.

Pokora i czystość obyczajów są skrzydłami, które unoszą
człowieka aż do Boga i jakby go przebóstwiają. 

Z miłością upokarzaj się zawsze przed Bogiem, ponieważ Bóg ubogaca swoimi dara-
mi i mówi do tego, kto zachowuje swe serce naprawdę pokorne wobec Niego. 

Gdyby Bóg zabrał nam to wszystko, co nam dał, to zostalibyśmy tylko w naszych
łachmanach.

Pokora jest prawdą, a prawda jest pokorą. 

Bóg ubogaca duszę, która ogołaca się ze wszystkiego. 

Spójrz [kiedyś] na łan dojrzałej pszenicy. Zauważysz, że niektóre kłosy są wysokie
i wybujałe, a inne są pochylone ku ziemi. Spróbuj zerwać te wysokie, najbardziej
wybujałe, a zobaczysz, że są puste; jeśli natomiast zerwiesz te najniższe, najpokor-
niejsze, to zobaczysz, że właśnie one są obciążone ziarnem. Z tego przykładu
możesz wywnioskować, że pycha jest pusta.

Prawdziwa pokora serca to ta, która jest odczuwana i przeżywana, a nie ta na pokaz.
Trzeba zawsze upokarzać się przed Bogiem, ale nie tą pokorą fałszywą, która
prowadzi do zniechęcenia, rodząc przygnębienie i rozpacz. Powinniśmy mieć niskie
mniemanie o sobie, uwierzyć, że jesteśmy mniejsi od wszystkich i nie przedkładać
własnej korzyści nad pożytek innych.

Nigdy nie uskarżaj się na doznawane obelgi, niezależnie od tego, z którejkolwiek
strony cię spotykają. Natomiast przypominaj sobie, że Pan Jezus został nasycony
zelżywościami ludzi, których On sam obdarzał dobrocią. Będziesz usprawiedliwiał
wszystkich ludzi, kierując się miłością chrześcijańską, mając przed oczyma przykład
Boskiego Mistrza, który prosił swojego Ojca o przebaczenie nawet dla tych, którzy
Go ukrzyżowali.

Zawsze powinniśmy zachowywać nienaruszonymi dwie cnoty, a mianowicie: łagod-
ność wobec bliźniego i świętą pokorę przed Bogiem.

Zastanawiaj się i miej zawsze przed oczyma duszy wielką pokorę Matki Bożej - naszej
Matki. W miarę jak była ubogacana darami z nieba, coraz głębiej zanurzała się 
w pokorze. 

Św. O. PioParafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie - lipiec 2010 (ŻYCIE DUCHOWE 6)

K
A

T
E

C
H

E
Z

A
 
 
D

L
A

 
 
D

O
R

O
S

Ł
Y

C
H

ŻYCIE DUCHOWE - POKORA
Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą - Jan Paweł II
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MODLITWA O POKORĘ
Panie, zmiłuj się nade mną
Jezu cichy i pokornego serca - zmiłuj się nade mną
Jezu cichy i pokornego serca - wysłuchaj mnie!

Od pragnienia, by być szanowanym - 
wybaw mnie Panie!
Od pragnienia, by być kochanym -
Od pragnienia, by być chwalonym -
Od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami -
Od pragnienia, by być więcej lubianym od innych -
Od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę -
Od pragnienia, by być podziwianym - 
Od obawy, by nie być upokorzonym -
Od obawy, by nie być lekceważonym -
Od obawy, by nie być odrzuconym -
Od obawy, by nie być oszukanym -
Od obawy, by nie być zapomnianym -
Od obawy, by nie być wyśmianym -
Od obawy, by nie być obrażonym - 
Od obawy, by nie być podejrzanym -
Od obawy, by nie być ostatnim - 

Aby inni byli bardziej kochani ode mnie -
daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!
Aby inni mogli wzrastać w opinii świata, a ja mógł się umniejszać -
Aby inni mogli być chwaleni, a o mnie, aby się nie troszczono -
Aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim -
Aby inni byli świętsi ode mnie, byle bym ja na ile mogę stał się święty -
Abym nienawidził wszelkiego grzechu, a pragnął świętości całym sercem -
Abym pragnął zawsze poznać prawdę o sobie -
Abym zawsze pragnął uznać prawdę o sobie -
Abym zawsze pragnął żyć prawdą o sobie -

Maryjo, Matko pokornych - módl się za mną!
Św. Józefie, opiekunie pokornych - módl się za mną!
Św. Michale, który jako pierwszy walczyłeś z pychą - módl się za mną!
Wszyscy Sprawiedliwi, uświęceni przede wszystkim na drodze pokory - módlcie się za mną!

Módlmy się.
Jezu, który powiedziałeś: 
„Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem”! 
Proszę Cię z ufnością: 
Uczyń serce moje według serca Twego. Amen.
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Uczcie się ode Mnie, 
bo jestem łagodny i pokorny sercem

(Mt 11, 29)

„Chcesz być wielkim - mówi św. Augustyn -
zacznij od najmniejszego, - chcesz budować
gmach wysoki, myśl o fundamencie, ... chcesz się
wznieść aż do widzenia Boga, zacznij od pokory,
która jest fundamentem doskonałości“.

Jak ćwiczyć się w pokorze?
Wobec Boga

Za przykładem Chrystusa i Jego Matki
mamy się ćwiczyć w pokorze przede wszystkim
wobec Boga. Mamy uznawać nicość naszą,
niegodność i grzeszność, wzbudzając uczucia
uwielbienia, pochwały, bojaźni i miłości: „Tylko Tyś
jest Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Naj-
wyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwa-
le Boga Ojca.“ Mamy widzieć w Bogu źródło wszel-
kich darów przyrodzonych i nadprzyrodzonych, 
a uznawać swoją absolutną zależność we wszys-
tkim i nieudolność byśmy mogli cokolwiek zasłu-
gującego uczynić.

Wobec bliźniego
Mamy być pokorni wobec bliźnich, widząc w nich dary przyrodzone i nadprzy-

rodzone, jakie Bóg w nich złożył, podziwiać je bez zazdrości, a na wady ich rzucać
zasłonę i uniewinniać, wtedy gdy nie mamy obowiązku ich poprawiać. „Troszczmy się 
o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków“ (Hbr 10,24). Oto
szlachetne współzawodnictwo, połączone z prośbą o udzielenie nam cnót podobnych.
Widząc grzech bliźniego, mamy raczej się modlić o jego nawrócenie, a nie oburzać. 
To właśnie pozwala nam uważać się za niższych od drugich „w pokorze oceniając jedni
drugich za wyżej stojących od siebie“ (Flp 2,3).

Wobec samych siebie 
Wobec siebie samych mamy szczególnie zwracać uwagę na to, co w nas jest

wadliwe. Z pomocą tej zasady łatwo będzie rozciągnąć pokorę na rozum, „by nie myśleć
o sobie więcej ponad to, co należy“ (Rz 12,3), - na serce, by nie ubiegać się o zaszczyty,
ale zadawalać się naszymi warunkami i przekładać raczej życie ukryte. Pokora zewnętrz-
na ma być tylko wyrazem usposobienia wewnętrznego: ubogie mieszkanie, skromne
ubranie, uprzejme postępowanie, powściągliwość w mówieniu o sobie, grzeczność 
w obcowaniu ze wszystkimi i naturalność w całym ułożeniu.

Ks. Michał Sopoćko, O pokorze (fragm.)
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Pokora czy upokorzenie?
Dojrzały chrześcijanin to człowiek pokornego serca.

Chrześcijańska pokora nie ma jednak nic wspólnego z pogardą wobec własnej osoby, 
z poniżaniem samego siebie, z dostrzeganiem w sobie wyłącznie negatywnych cech czy z zapo-
minaniem o niezwykłej godności, jaką ma każdy człowiek. Bóg stworzył nas na swój obraz 
i podobieństwo i dlatego każdy z nas ma nieskończoną wartość w Jego oczach. Jesteśmy
aż tak cenni, że Syn Boży ofiarował za nas własne życie, potwierdzając w ten sposób, że los
każdego z nas jest dla Boga ważniejszy niż Jego własny los! 

Na czym w takim razie polega dobrze rozumiana pokora? 
Otóż człowiek pokorny to ktoś, kto uznaje całą prawdę o sobie. Taki człowiek wie, że

życie, godność, łaskę zbawienia, wolność i zdolność do miłości, że wszystko to otrzymał
zupełnie za darmo, bez najmniejszej nawet zasługi ze swej strony. Właśnie dlatego człowiek
pokornego serca jest najpierw kimś wdzięcznym. Jest kimś ogromnie wdzięcznym Bogu i ludziom
za niezwykłe dary, które otrzymał. Człowiek, któremu brakuje pokory, odkrywa to, jak bardzo
potrzebuje pomocy Boga i bliźnich zwykle dopiero wtedy, gdy jest poważnie chory albo gdy czuje
się opuszczony, zapomniany, niekochany. Tymczasem człowiek pokornego serca nieustannie
dziękuje Bogu i ludziom za otrzymane dary, bez których nie byłby w stanie istnieć. Taki
człowiek czuje się jak bezradne dziecko w tym wielkim i tajemniczym świecie, ale jak dziecko,
które jest bezpieczne w ramionach kochającego Boga Ojca. 

Człowiek pokorny jest wdzięczny i czujny
Człowiek pokorny jest nie tylko kimś serdecznie wdzięcznym, ale też kimś bardzo czujnym. Taki

człowiek uznaje bowiem nie tylko fakt, że swe istnienie i swoją godność zawdzięcza komuś
innemu. Uznaje też inny fakt, a mianowicie że jest kimś wielkim i jednocześnie kimś ogromnie
zagrożonym. Każdy z nas jest kimś wielkim, gdyż jest w stanie myśleć, kochać i postę-
pować na podobieństwo Chrystusa. Żadne zwierzę nie zostało obdarzone przez Stwórcę
podobnymi talentami i możliwościami. Z drugiej strony człowiek pokornego serca ma świadomość,
że jest kimś zagrożonym z zewnątrz i od wewnątrz. Z zewnątrz jesteśmy zagrożeni przez tych ludzi,
którzy nie kochają, którzy ulegają egoizmowi, którzy prowadzą nas na pokuszenie. Symbolem
kogoś zagrożonego z zewnątrz jest biblijny Józef, syn Jakuba, sprzedany do niewoli przez
własnych braci. Człowiek pokornego serca pamięta także o tym, że jest kimś zagrożonym przez
samego siebie: przez własną słabość, naiwność, ignorancję i grzeszność. Symbolem krzywdzenia
samego siebie jest syn marnotrawny z przypowieści Jezusa. Syn ten miał wspaniałego ojca, który
mądrze go kochał i szlachetnie wychowywał. Mimo to syn wybrał błędną drogę życia.

Najpiękniejszą formą pokory jest świętość
Człowiek pokorny pozostaje zawsze człowiekiem czujnym i zdyscyplinowanym po to, by nie

utracić otrzymanego daru życia, miłości i wolności. Taki człowiek wie, że najpiękniejszą formą
pokory jest świętość, czyli realizowanie Bożych, a nie własnych — choćby najpiękniejszych - prag-
nień i aspiracji. Wzorem pokory jest Maryja, która uwierzyła, że Bóg ma dla niej piękniejsze plany
od jej własnych aspiracji i marzeń. Człowiek pokornego serca każdego dnia od nowa pragnie
spełniać Boże pragnienia, czyli dorastać do świętości. To człowiek, który poważnie traktuje Boże
marzenia i otrzymaną od Boga godność dziecka Bożego. Równie poważnie traktuje też własną
słabość, gdyż wie, że powołanie do świętości nosi w kruchym naczyniu ludzkiej natury, zranionej
skutkami grzechu pierworodnego oraz skutkami grzechów kolejnych pokoleń ludzi tej ziemi.

Ks. Marek Dziewiecki
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