Modlitwa
Dopóki nam Ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak,
Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak:
mędrca obdaruj głową, tchórzowi dać konia chciej,
sypnij grosza szczęściarzom...
I mnie w opiece swej miej.
Dopóki Ziemia obraca się, o Panie nasz, na Twój znak
tym, którzy pragną władzy, niech władza ta pójdzie w smak,
daj szczodrobliwym odetchnąć, raz niech zapłacą mniej,
daj Kainowi skruchę... I mnie w opiece swej miej.
Ja wiem, że Ty wszystko możesz, ja wierzę w Twą moc i gest,
jak wierzy zabity żołnierz, że w siódmym niebie jest,
jak zmysł każdy chłonie z wiarą Twój ledwie słyszalny głos,
jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los.
Panie zielonooki, mój Boże jedyny, spraw dopóki nam Ziemia toczy się, zdumiona obrotem spraw,
dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej daj każdemu po trochu... I mnie w opiece swej miej.
Bułat Okudżawa
tłum. Andrzej Mandalian
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Pokorni wzmagają swą radość w Panu.
(Iz 29, 19)

Modlitwa
Przez wszystko do mnie przemawiałeś - Panie,
Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie;
Przez przyjacielską dłoń w zapasach z światem,
Pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem...
I przez tę rozkosz, którą urąganie
Siódmego nieba tchnąć się zdaje - latem I przez najsłodszy z darów Twych na ziemi,
Przez czułe oko, gdy je łza ociemi;
Przez całą dobroć Twą, w tym jednym oku,
Jak całe niebo odjaśnione w stoku!...
Przez całą Ludzkość z jej starymi gmachy,
Łukami, które o kolumnach trwają,
A zapomniane w proch włamując dachy,
Bujnymi z nowa liśćmi zakwitają.
Przez wszystko!...

…uczcie się ode mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem.
(Mt 11, 29)

Panie! - ja nie miałem głosu
Do odpowiedzi godnej - i - milczałem:
Błogosławionym zazdrościłem stosu
I do Boleści jak do matki drżałem I jak z bliźnięciem zrosły w pół z Zapałem,
Na cztery strony świata mając ramię,
Gdy doskonałość Twą obejmowałem,
To, jedno słowo, wyjąknąwszy: "kłamię",
Do niemowlęctwa wracam...
Jestem znamię!...
Sam głosu nie mam, Panie - dałeś słowo,
Lecz wypowiedzieć któż ustami zdoła?
Przez Ciebie prochów stałem się Jehową,
Twojego w piersiach mam i czczę anioła To rozwiąż jeszcze głos - bo anioł woła.

Cyprian Kamil Norwid

Na głębszych fundamentach wyższy mur stać może,
I wyższy rozum tylko na głębszej pokorze.
(Adam Mickiewicz)

Pokorny słuchacz przygryza sobie język,
aby nie krwawiły innym serca.
(Teofil Janicki)

Pokora jest matką mądrości.
(św. Jan Chryzostom)

Największa siła spoczywa w pokorze,
bo pycha jest zawsze słabą.
(św. Augustyn)

Nos spuszczony na kwintę,
to nie kwintesencja pokory.
(Teofil Janicki)

Lepszy jest pokorny ubogi, który w prostocie serca Bogu służy,
niż pyszny mędrzec, który bieg gwiazd śledzi.
Tomasz a Kempis

Niewielka to sztuka być pokornym, gdy się jest biednym i słabym,
ale sztuka uniżyć się, gdy się jest bogatym i mocnym.
(św. Ludwik z Grenady)

Kto się poniża, będzie wywyższony.
(Łk, 14, 11)
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PSALM 27
Dominus illuminatio mea et salus
Pan ogniem swojej światłości
Rozświeca moje ciemności;
Pan stróżem mego żywota Skąd się ja mam bać kłopota?
Kiedy na mię wszytki zbroje,
Wszytki znieśli rady swoje,
Sami źli ludzie upadli
W sidle, które na mię kładli.
Niech widzę wojska zniesione,
Niech widzę drzewa złożone;
Ufając Pańskiej pomocy,
Nie boję się żadnej mocy.
O to proszę Pana swego,
Abych mieszkał w domu Jego,
Dając mu cześć, póki wieku
Dostawać będzie człowieku.

Pokora zawsze była i jest
koniecznie potrzebna do świętości,
A pycha i w niebie ostać się nie mogła.
(św. Cyprian)

On w niebezpieczeństwie moim
Skrył mię pod namiotem swoim;
Uwiódł mię i stawił w cale
Na niedostąpionej skale.
I dziś mi tak Pan mój tuszy,
Że mieć górę mojej duszy,
A ja w świętym domu Jego
Wyznawam Go być Boga mego.
Usłysz, Panie, prośbę moje
A okaż mi łaskę swoje.
K'Tobie myśli me wzdychają,
Ciebie oczy me szukają.
Nie kryj przede mną swej twarzy
Ani mię swym gniewem karzy,
Ale mię w mojej trudności
Wspomagaj, Boże litości!
Rodzice zapamiętali,
Przyjaciele zaniedbali;
Ale mię Pan nie przebaczył,
Owszem, ogarnąć mię raczył.
Zjaw mi, Panie, drogi swoje,
Nawiedź mię na ścieżki Twoje,
Z których by zepchnąć mej nogi
Nie mógł nieprzyjaciel srogi.
Nie daj mię na pewne męki
Do złych ludzi krwawej ręki;
Widzę świadki nieprawdziwe,
Słyszę na się kłamstwo żywe.
Już by mię w troskach nie zstało,
By serce w tym nie ufało,
Że ma wynić z tych trudności
A użyć jeszcze radości.

Ten jest prawdziwie pokorny,
kto wymówki, nagany i posądzenia
spokojnie znosi.
(św. Franciszek z Asyżu)

Przeto Pana oczekawaj
A nieszczęściu się nie dawaj;
Pan utwierdzi serce twoje,
Temu porucz rzeczy swoje!
Jan Kochanowski

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się uniża, będzie wywyższony.
(Łk 14, 11)
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Modlitwa końca mojego wieku
Ty, który śmieszne kawki nauczyłeś latać,
Ty, który jesteś z tego i nie z tego świata,
Uchowaj dzisiaj od nienawiści
Moje serce, moje oczy, moje myśli.
Ty, który stworzyłeś jaśminu gałązkę,
Ty, który orzech włoski zawiązujesz w piąstkę,
Zachowaj dzisiaj od nienawiści
Moje serce, moje oczy, moje myśli.
Ty, który ciepłym słońcem napełniasz mieszkanie,
I który dałeś nam trudne przykazania,
Uratuj dzisiaj od nienawiści
Moje serce, moje oczy, moje myśli.
Ty, który kaczeńce wymyśliłeś dla nas,
A żaby nauczyłeś nocnego kumkania,
Odwróć dziś, proszę, od nienawiści
Moje serce, moje oczy, moje myśli.

Prawdziwie pokornego nie można upokorzyć:
nikt bardziej od Chrystusa nie dał się ukorzyć.
(Teofil Janicki)

Ty, który do morza prowadzisz swe rzeki,
Ty, który zmęczonym zamykasz powieki,
Nachyl dziś, proszę, w stronę miłości
Moje serce, moje myśli, moje oczy...
Adam Ziemianin
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Pokora przyciąga łaskę Bożą, wiara ją otrzymuje, bojaźń zachowuje.
(św. Bernard z Clairvaux)

zdjęcia z Internetu

„Kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, wywyższony będzie”
Łk 14, 11

Cytat z “Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej”
O pokoro, piękny kwiecie, widzę jak mało dusz cię posiada –
czy dlatego, żeś taka piękaa, a zarazem trudna, aby cię zdobyć?
O tak, i jedno, i drugie. Sam Bóg w niej znajduje upodobanie.
Nad duszą pokorną są uchylone upusty niebieskie i spływa na nią
łask morze.
O, jak piękna [jest] dusza pokorna; z jej serca wznosi się jak z
kadzielnicy woń wszelka i na-der miła, i przebija obłoki, i dosięga Boga samego, i napełnia radością Jego Najświętsze Serce.
Takiej duszy Bóg nic nie odmawia; taka dusza jest wszechwładna, ona wpływa na losy świata całego; taką duszę Bóg wywyższa aż do tronu swego, a im ona więcej się uniża, tym Bóg
więcej się ku niej skłania, ściga ją swymi łaskami i towarzyszy
jej w każdym momencie swą wszechmocą. Taka dusza jest najgłębiej z Bogiem zjednoczona.
O pokoro, zakorzeń się głęboko w całej istocie mojej.
O Dziewico najczystsza, ale i najpokorniejsza, dopomóż mi
zdobyć głęboką pokorę. Teraz rozumiem, dlaczego jest tak mało
świętych, bo mało dusz jest głęboko pokornych. (1306)
Strumienie Mej łaski zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze
są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska Moja odwraca się od nich do
dusz pokornych. (1602)
Córko Moja, wiedz o tym, że duszom pysznym nie udzielam
swych łask, a i nawet udzielone odbieram. (1170)
o. Romuald Gościewski OCD

zdj. Dagmara Joy

Pokornym Bóg pomaga.
(św. Jan XXIII)

POKORA
Gdy nie wiem czyniąc co złe a co dobre,
zerknę w sumienie bo ono w tym mądre,
głowiąc się nad tym co komuś zrobiłem,
pytam czy dla mnie było by to miłe.
Działając łatwo uczucia wypaczyć,
głowa jak prawnik wszystko wytłumaczy,
ale uczciwość w jednym tkwi sposobie,
nie czyń drugiemu co niemiłe tobie.
Mam prawo błądzić lecz wyciągam wnioski,
by nie pozostać w swym błędzie beztroskim,
kiedy mi życie amnestię ogłasza,
mówię dziękuję i mówię przepraszam.
Nieważne często czyja była racja,
w uczuciach szkodzi zwykle dyplomacja,
a wbrew pozorom pokora jest siłą,
która pozwala brać i dawać miłość.
zdj. tsw

karat
http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/pokora-107548

Kiedy dochodzimy do progu wieczności,
czas, aby zajrzeć w głąb swojej duszy,
pomyśleć o Bogu, o własnej przeszłości,
i nad własną nędzą się wzruszyć...
(Teofil Janicki)

zdj. tsw

W Twoim planie, Boże,
wszystko jest potrzebne,
nie tylko wielkie i ważne,
ale i małe niezbędne.
(pw)

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki
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