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MROKI 

GRZECHU 
 
 

PYCHA I PRÓŻNOŚĆ 
 
 Bóg kruszy naszą pychę, abyśmy się stali rozsądni. 

 
 Człowiek opanowany pychą obdarza nieprawą miłością jakąś cząstkę 

całości samowolnie wybraną. Stąd wrócić do Ciebie można tylko szla-
kiem pokory i pobożności. 

 
 Człowiek pyszny byłby stracony dla wieczności, gdyby Bóg nie zniżył 

się ku niemu. 
 
 Jeśli podszeptom pychy poddaje się człowiek, który zrobił jakiś po-

stępy w dobrym, sam je przez to niszczy. 
 
 Kto się sam podoba sobie, ten nie podoba się Bogu. 

 
 Każde drzewo i owoc ma swego ma swego robaka: robakiem bogactwa 

jest pycha. 
 
 Nie dozwalajcie na popadanie w pychę ani przez pomyślność, ani przez 

nieszczęścia. Bóg daje nam powodzenie, by nam dopomóc, a nie by nas 
zepsuć; a gdy karze, to nie na to, by nas zgubić, lecz dla naszej poprawy. 

 
 Pokora czyni ludzi podobnymi do aniołów, pycha aniołów przemienia 

w szatanów. 
 
 Pokora i wstyd po grzechu daleko milsze są Bogu, niż pycha po speł-

nieniu dobrego uczynku. 
 
 Pokora czyni nas dobrymi, a pycha złymi. 
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 Próżność i pycha są nieprzyjaciółmi naszymi, których siłę poznajemy 
dopiero wtedy, gdy zaczynamy z nimi walkę. 

 
 Próżność jest chorobą tych, którzy sami siebie oszukują, myśląc że są 

czymś, gdy rzeczywiście są niczym. 
 
 Próżność szuka zaszczytów i chwały. 

 
 Pycha to usiłowanie górowania nad innymi. 

 
 Pycha zgasza miłość; pokora znów ją zapala. (św. Augustyn) 

 
 Nie szkodź sobie samemu, chcąc błyszczeć u ludzi. (św. Bazyli Wielki) 

 
 Tym bardziej się pysznili, im gorzej byli zbrukani. (św. Bazyli Wielki) 

 
 Niczym Bóg tak się nie brzydzi, jak pychą; ona to wpędziła tylu aniołów 

z nieba i pierwszych rodziców z raju.  
 
 Próżne serce wyciska na ciele znamię próżności. (św. Bernard) 

 
 Próżny nie lubi niczego poza tym co własne, ponieważ próżność zaw-

sze działa na własną szkodę. (św. Bonawentura) 
 
 Im bardziej człowiek czyni postępy w nauce, tym bardziej powinien 

strzec się pychy. Inne namiętności czerpią swą siłę z grzechów, pycha 
z przymiotów naszych. (św. Eucheriusz z Orleanu) 

 
 To, co nie jest dla wieczności, jest z pewnością dla próżności. (św. 

Franciszek Salezy) 
 
 Na nic się przyda wstrzymywanie od pokarmów, gdy dusza się pychą 

rozdyma! Na nic się przyda wstrzemięźliwość od wina, gdy dusza upo-
jona pychą? (św. Grzegorz Wielki) 

 
 Miej o sobie mniemanie dobre, lecz w pychę nie wpadaj! (św. Grzegorz 

z Nazjanzu) 
 
 Wóz z przymiotami ciągnie wyniosłość; wóz grzechów – pokora. 

Pierwszy podoba się człowiekowi i unieszczęśliwia; drugi podoba się 
Bogu i uszczęśliwia. (św. Hilary) 
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 Nawet dzikiego i złego można pozyskać dobrocią, ale pycha i wzgarda 
rodzi pychę, a upartego w uporze utwierdza. 

 
 Ubiór nie jest na to, aby stanowił nam powód do pychy i próżności, ale 

żeby ciało okrywał i od zbytniego gorąca czy zimna je chronił. (św. 
Ignacy Loyola) 

 
 Nauka dobra bez życia dobrego czyni człowieka pysznym, życie dobre 

bez nauki – mało pożytecznym. (św. Izydor z Sewilli) 
 
 Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym daje łaskę. (św. Jakub, Jk 4, 6) 

 
 Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest 

przewrotna. (św. Jakub, Jk 4, 16) 
 
 Pycha i nieskromność są dwiema głównymi wadami, które niszczą 

większość dusz.  
 
 Pycha jest jak robak, który gryzie i sprawia, że tracimy zasługę wszyst-

kich naszych dobrych czynów. 
 
 Pycha sprawia, że brakuje nam miłości i zapominamy o przebaczeniu. 

Ona wyobcowuje dusze naszych towarzyszy i czyni nas nienawistnymi 
dla wszystkich. 

 
 Uczeń najbardziej potrzebuje pokory. Uczeń wyniosły jest głupim igno-

rantem. (św. Jan Bosko) 
 
 Kto się ubiega za zewnętrznymi oznakami wielkości, ten okazuje, że 

prawdziwej wielkości nie ma. 
 
 Gdyby karzeł stojący na szczycie góry, uważał się za większego od niej 

dlatego, że ją ma pod nogami, to by każdy go wyśmiał; podobnie czyni 
pyszny, gdy uważa się za większego od innych. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Osoba pyszna wierzy, że wszystko to, co robi, jest zrobione dobrze. 

Chce panować nad tymi wszystkimi, którzy mają z nią do czynienia; ma 
zawsze rację. Zawsze wierzy, że jej zdanie jest lepsze od zdania innych. 
(św. Jan Maria Vianney) 

 
 Aniołowie spadli do piekła tak jak błyskawica z powodu tylko jednej 

myśli pełnej pychy. A ja, który mam ich pełną głowę? (bł. Jan XXIII) 
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 Miej wstręt do chełpliwości. – Odrzucaj próżność. – Zwalczaj pychę, co-

dziennie, w każdej chwili. 
 
 Pycha? Dlaczego? Już wkrótce – za parę lat albo dni – staniesz się kupą 

ohydnej zgnilizny: robactwo, ropa cuchnąca, brudne łachmany śmier-
telnej koszuli... i nikt na ziemi nie będzie pamiętał o tobie. (bł. Josema-
ria Escriva) 

 
 Pycha wcześniej czy później prowadzi do upokorzenia wobec środowi-

ska nawet tego, najbardziej „mocnego” człowieka, który działa jak ma-
rionetka, próżna i bez mózgu, poruszana nitkami sterowanymi przez 
szatana. 

 
 Ty, taki próżny i tak przejęty własną osobą, osiągniesz pokorę, jeżeli 

zrozumiesz słowa Izajasza: „Otoś kroplą wody lub rosy, która na ziemię 
spadła, i którą zaledwie widać”. 

 
 Zarozumialcami i pyszałkami okazują się wszyscy ci, którzy naduży-

wają swej uprzywilejowanej sytuacji – którą zawdzięczają pieniądzom, 
pochodzeniu, stanowisku, inteligencji... – by upokorzyć mniej szczęśli-
wych. (bł. Josemaria Escriva)  

 
 Całe zło ma źródło w pysze, tak jak wszystkie cnoty zasadzają się na 

miłości i przez nią żyją. 
 
 Przez pychę zdobywa się pokorę. Człowiek, dręczony przez pyszałka, 

upokarza się i poznaję, iż jest pełen błędów i pychy. (św. Katarzyna ze 
Sieny) 

 
 Zarozumiałość jest jakąś postacią pychy, która sprawia, że nie stawia 

się nikogo z ludzi nad sobą. 
 
 Nie rozumiem, czego jeszcze chce dla siebie żądna względów próżność 

starców. Im bardziej są wiekowi i chyli ich sędziwość, tym wyżej się 
wznoszą i o względy zabiegają. (bł. Wincenty Kadłubek) 

 
 Pan Bóg się upokarza: a ty, gnoju, się pysznisz!  

 
 Przeszkody: pycha, miłość własna. 

 
 Pycha cnoty w grzechy zamienia, a pokora grzechy w cnoty. 
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 Pycha jest początkiem wszelkiego złego. (św. Maksymilian Maria 

Kolbe) 
 
 Pycha i zmysłowość to są dwa zarzewia, z którymi wszyscy walczyć 

musimy całe życie. 
 
 Często dobroć Boska dla uchronienia nas od pychy dopuszcza w nas 

różne wady, abyśmy czując dotykanie naszą nędzą, nie przypisywali 
sobie owoców prac naszych. (bł. Honorat Koźmiński) 

 
 Hałas zawsze, choć bezwiednie, pochodzi z pragnienia oznajmienia 

wszystkim: To ja! (bł. Urszula Ledóchowska) 
 
 Trzeba zerwać te kajdany, które więzami próżnej chwały przykuwają 

nas do spraw i błahostek tego świata. (bł. Jerzy Matulewicz) 
 
 Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się cheł-

pisz tak, jakbyś nie otrzymał? (św. Paweł, 1 Kor 4, 7) 
 
 Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną po-

znaniu Boga. (św. Paweł, 2 Kor 10, 5) 
 
 Bóg stawia opór pysznym, ale z dobrocią traktuje pokornych. (św. 

Piotr Damiani) 
 
 Nic tak nie oddala od Boga jak pycha i zarozumiałość. (bł. Rupert 

Mayer) 
 
 Nie powinniśmy zatem się pysznić, kiedy Bóg posługuje się nami. Do-

bry Bóg nie potrzebuje nikogo. 
 

 Nie wierzcie, że jest możliwe, aby ten, kto prawdziwie kocha Pana, ko-
chał zarazem próżność tej ziemi. (św. Teresa z Lisieux) 

 
 Jakże niebezpiecznym jadem dla do-

brych uczynków jest próżne zado-
wolenie! To dżuma, która niszczy 
najbardziej święte czyny! (św. Win-
centy a Paulo) 

 


