
Piękno ukryte jest w Tobie… 

 

Impulsy dla Kobiet, wrzesień 2020.  

Kwiaty wdzięczności na drodze wiary - 9

 

 Wrzos – dziękujemy za jedność w wielości i potęgę skromności!  

Uczymy się budowania jedności, życia zgodnego z naszym powołaniem. 

Pismo św.: „A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali   

                      w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą 

pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie 

zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden 

Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze 

powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg  

i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich  

i we wszystkich. Ef 4,1 – 6. 

 

Refleksja: Spotkania przynoszą radość. Nie tylko bycie obok, ale spotkanie... 

Gdy umiemy przebywać z drugim człowiekiem, gdy potrafimy  

z zainteresowaniem być obok, wówczas rodzi się nowe życie. Spotkania 

wypełnione świadomą obecnością – inspirują, radują, wskazują nowe cele,  



uczą sięgać dalej, głębiej, poza nasz horyzont. Z nich wychodzimy silniejsi,  

z bogatszą myślą, bo podwojoną drugim sercem. Z kilku chwil rodzi się tyle 

możliwości. Uczmy się być z innymi, pozwólmy im mówić do nas, słuchajmy. 

Gdy spojrzymy w swoje oczy, na pewno się zrozumiemy... 

Uwielbienie. Gdy Elżbieta wypowiada błogosławieństwo nad Maryją (Łk 1,45), 

wówczas Maryja kieruje uwagę na Boga, wypowiadając swoje Magnifcat  

(Łk 1,46-55). Uwielbienie płynące z serca, którego uczy Maryja, chroni z jednej 

strony przed przywłaszczaniem sobie Bożych darów, a z drugiej strony przed 

naiwnością życiową. Grozi nam bowiem zarówno niebezpieczeństwo okradania 

Pana Boga z należnej Mu chwały, jak też infantylne spojrzenie na dobre dzieła 

w naszym życiu, w przekonaniu, że „stają się” one same, bez naszej współpracy.  

Jedno i drugie prowadzi do niewiary i oddziela ludzi od Boga.  

Zatem, gdzie leży nasze zadanie? – Wpatrzone w Maryję, uczmy się tworzenia 

atmosfery wdzięczności wobec Boga i ludzi oraz odpowiedzialnej współpracy  

z Bożą łaską, z otrzymanymi talentami! ...  

O. Kentenich podpowiada: „Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci,  

                                  którzy promieniują Bożym życiem, które noszą w sobie.” 

Gdzie możemy znaleźć podpowiedź? Odpowiedni klucz?... Między innymi: 

„KOBIETA powinna być skromna  

- skromna w ubiorze, skromna w mówieniu,  

- skromna w spojrzeniu, skromna w zachowaniu,  

- skromna w chodzeniu, skromna w domu, gdy jest sama, 

- skromna na ulicy i w pracy, skromna, gdy idzie do kościoła... 

Każdy brak umiaru szpeci... Umiar wdzięku dodaje. 

Właśnie ten umiar będzie skromnością: 

Skromnością, która będzie... 

- pociągać do dobra i cnoty, 

- zachęcać innych do umiaru, 

- budzić szacunek u mężczyzn. 

KOBIETA powinna być skromna, 

z tym najlepiej jej do twarzy. 

Skromną kobietę każdy i zawsze uszanuje.” O. D. Wider OSD 

 

Z radością idę z Wami! S. M. Elwira 

                                                                                 Szensztat, 15.08.2020 


