
4. Kwadrans szlachetnych postaw [kwiecień 2022] 

Kobiecość kojarzy się z subtelnością, delikatnością i gotowością do pomocy. Piękno 
osobowości to nasza domena. Szlachetna postawa to moje „być” lub „nie być”.  

Z modlitwy koronacyjnej:  

„Królowo Godności Kobiet, ….. pomóż każdej kobiecie zachować swoją 
godność oraz szlachetność myśli i postaw, pomóż kształtować i 
uszlachetniać uczucia, wzmacniać wolę w dążeniu do dobra,….” 

„Twój styl ubierania się, czesania, spojrzenia, gestów, słów niech ci dyktuje twoje serce, 
poddane rozumnej woli. Jasnym jest, że twoje serce musi być czyste – za wszelką cenę – 
twoje uczucie musi być rozumne, a cała twoja postawa zewnętrzna musi być pełna godności 
dziecka Bożego i godności Polki”. (Bł. Kard. Stefan Wyszyński) 

„Dla dobra całej ludzkości Bóg wyposażył naturę kobiety w niezwykle subtelne wyczucie 
stosowności i poczucie wstydu. Starannie rozwijając ten Boży dar, kobieta pozostaje dla 
mężczyzny tajemnicą, ponieważ w przedziwny sposób udaje jej się porządkować i kierować 
ku wyższym wartościom swoje życie popędowe oraz budować niezwykle owocne relacje”.  
           (o. Józef Kentenich) 

Chwila refleksji: 

Czy posiadam świadomie przez siebie wybrany i kształtowany styl ubierania się  
i zachowania? 

Jakie postawy przyjmuję, gdy jestem sama w pokoju? Czy zdaję sobie sprawę z tego,  
że drobiazgi mają znaczący wpływ na moje postawy? 

Co chciałabym zmienić w gestach, ubiorze, słowach….., by być bardziej „jak Maryja”? 
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Modlitwa 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Maryi dałeś nam, kobietom, wzór kobiecej 
godności, prosimy Cię za wstawiennictwem Królowej Godności Kobiet o świętość 
życia dla kobiet wszystkich stanów, o zachowanie chrześcijańskich obyczajów  
w rodzinach, o czystość polskich dziewcząt, o nawrócenie dla kobiet odrzucających 
wartości cechujące kobiecą godność. Spraw, byśmy naśladując Maryję, tak jak Ona 
kroczyły przez życie: z mocą i godnością, z prostotą i dobrocią, szerząc wszędzie 
miłość, pokój i radość. Spraw, by Maryja w nas przeszła poprzez współczesny świat  
i przygotowała go, by na nowo w pełni przyjął Chrystusa. Prosimy Cię o to przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.  


