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Przeżywamy kolejny dzień kalasantyński. W tym miesiącu chcemy zatrzymać się nad 
cnotą POKORY. W jednym z listów św. Józef Kalasancjusz zachęca do dziwnej rywalizacji: 
„Wszyscy powinni współzawodniczyć o to, kto stanie się bardziej pokorny, bo ten, kto 
wyprzedzi innych, będzie najświętszym przed Bogiem”. Zachęca do tego by prześcigać się w 
stawaniu się pokornym, ponieważ jest to droga do świętości. Czym zatem jest pokora jako 

cnota (stała postawa życiowa) chrześcijańska. 

Pokora to: 

- prawda o sobie 

- nie ocenianie siebie przez pryzmat innych osób 

- wdzięczność Bogu za swoje życie (wygląd, zdolności, rodzinę) 

- nie porównywanie się 

- radość, kiedy innym się powodzi, kiedy mają szczęście 

Jakie zadanie możemy sobie wyznaczyć na ten miesiąc:… Proszę byście się nad tym 

zastanowili i przesłali swoje propozycje w komentarzu pod tym postem na stronie 

facebookowej naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżycia tego dnia i 
miesiąca dziękując Bogu za to co mamy, a nie narzekając na to czego mieć nie możemy… 

Modlitwa o pokorę 

Panie Jezu prosimy Cię o dar pokory. Niech nasze serca będą pełne wdzięczności za wszystkie 
Twoje dary, za Twoją opatrzność nad nami, że czuwasz, że jesteś blisko. Uchroń nasze serca 
od pychy, myślenia, że sami sobie wystarczymy, sami sobie poradzimy, że nie potrzebujemy 

innych; od myślenia, że jesteśmy najważniejsi, od kręcenia się wokół samych siebie. Uchroń 
nasze serca od narzekania, zazdrości i porównywania się  z innymi. Daj nam łaskę byśmy 

umieli dostrzec szczęście i dobro, które jest wokół nas, byśmy sami stawali się siewcami 

życzliwości, pokoju i radości. Poślij do nas Ducha Św., aby prowadził nas w prawdzie o sobie 

i o rzeczywistości, która nas otacza. Spraw, abyśmy widzieli swoje błędy i wady i nad nimi 

pracowali, a nasze zdolności dostrzegali jako dar od Ciebie, by służyć innym. Św. Józef 
Kalasancjusz wymagał od swoich współpracowników dwóch cnót: pokory i cierpliwości, 
spraw abyśmy tak o nie zabiegali, abyśmy mogli cieszyć się z tego, że upodabniamy się do 
Ciebie Jezu, który powiedziałeś: Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. 

Maryjo, Królowo Pokoju wstawiaj się za nami, abyśmy w prawdzie o sobie i z wdzięcznym 
sercem chronili się przez pychą, która jest źródłem wszystkich grzechów. Amen 
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