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Modlitwa o pokorę

Ojcze, dziś chcemy uznać się za pysznych i  nie-
zdolnych do bycia pokornymi. Ojcze, Ty wiesz, że 
chcemy, by obraz Twego Syna był w nas widoczny 
A jednak jesteśmy chorzy na tego raka, który nas 
toczy, a którym jest nasza pycha. Najpierw chcę 
wyznać, że jestem pyszny: jestem osobą strasz-
liwie pyszną, jestem złodziejem, który kradnie 
Twą chwałę, zawsze starając się być pierwszym 
i  w  centrum zainteresowania. Dziś wyznaję, że 
staram się nie tylko mieć więcej, ale mieć więcej 
niż inni, nie tylko wiedzieć więcej, ale wiedzieć wię-
cej niż ktokolwiek inny. Nie tylko więcej móc, ale 
móc więcej niż inni. Przebacz mi, Ojcze pokorny, 
moją pychę, która powoduje, że jestem w ciągłej 
rywalizacji z innymi. Już nie chcę dalej bronić siebie 
samego: Ty jesteś moim obrońcą. Już nie chcę dłu-
żej opierać się na własnych siłach: Ty jesteś moim 
wspomożycielem. Już nie chcę wyprzedzać innych: 
ale byś Ty wyprzedzał mnie. Już nie chcę wzrastać 
sam, Panie: ale byś Ty wzrastał we mnie. Ojcze, 
dziękuję Ci za me ograniczenia, bo dzięki nim po-
znaję, że potrzebuję Ciebie i że potrzebuję moich 
braci. Dlatego odważam się Ci powiedzieć: nie 
uwalniaj mnie z tych ograniczeń, dzięki Ci za nie, 



dzięki za te defekty i dzięki również za te grzechy, 
bo poprzez nie rozpoznaję, że ja sam nic nie mogę 
i potrzebuję Ciebie. Panie kontynuuj we mnie swo-
je dzieła. Jeśli, abym dobrze pełnił ważną służbę, 
pełen mocy Boga, jest konieczne, abym zniknął, 
uczyń to, Ojcze. 
Być może Ty się nie ukazałeś w całej Twojej wielko-
ści i mocy w moim życiu, bo nie mam tego funda-
mentu pokory, aby móc dobrze pełnić tę służbę tak 
wielką, Uczyń mnie pokornym Twoją pokorą, Ojcze. 
Już nie chcę żyć ja, ale by Chrystus żył we mnie.
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Modlitwa okrycia się  
Przenajświętszą Krwią Chrystusa

Niech Przenajświetsza Krew Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, przelana na krzyżu,

a ofiarowana podczas każdej mszy świętej na oł-
tarzach całego świata,

uwolni mnie od grzechu, ochroni przed atakami 
duchów ciemności.

Niech ochroni to miejsce. Niech ochroni wszystkich 
członków mojej rodziny i tych, których noszę 
w swoim sercu.

Niech zstąpi Duch Święty, niech zwycięstwo nale-
ży do Chrystusa.

Panie Jezu, ochroń dzieci swoje, które odkupiłeś 
swoją drogocenną krwią.



KONTAKT I POMOC

Osoby, które przeżywają problemy wynikające  
z uwikłania w okultyzm, mogą zwrócić się do au-
tora tej książki w czasie jego osobistych lub tele-
fonicznych dyżurów, odbywanych w Sekretariacie 
Ewangelizacji OO. Franciszkanów w Krakowie.

 
Sekretariat Ewangelizacji

ul. Ojcowska 1
telefon (012) 637-86-64

 

Terminy dyżurów na stronie internetowej
www.se.neteasy.pl

Kontakt e-mail:  gbacik@king.tarnow.pl
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