
Kwadrans z Królową 

1. Kwadrans powołania  [Styczeń 2022] 

Jestem kochana, bo jestem córką Ojca, mojego Boga, który od wieków mnie 
zapragnął, powołał do życia i ukształtował….  

 

Z modlitwy koronacyjnej:  

„Królowo Godności Kobiet… Ty, która stałaś się uległym dzieckiem 
Boga Ojca, pełniącym Jego wolę, pomóż nam i każdej kobiecie przyjąć  
i pokochać swoje kobiece powołanie do dawania świadectwa o Bożej 
miłości w świecie…”  

Moje miejsce jest w sercu Boga Ojca. Nasza pierwsza relacja w życiu to bycie DZIECKIEM. 
Zanim staniemy się kobietami, koleżankami, sekretarkami, sąsiadkami to najpierw każda z nas 
jest dzieckiem. ZANIM STANĘ SIĘ KIMKOLWIEK TO NAJPIERW JESTEM DZIECKIEM. Zatem 
doświadczenie Ojca prowadzi do dziecięctwa, a dziecięctwo daje szanse wzrostu. Jeśli ten 
proces wzrastania w nas się nie dokonuje stale, będziemy cały czas sierotami poszukującymi 
Ojca w drugich, w rzeczach, w różnych zastępczych środkach, ponieważ w czymś musimy mieć 
nasze życiowe oparcie. (Rekolekcje dla kobiet i matek, Świder, 2021) 

 

Refleksja: 

Jaka jest moja relacja do Boga, jakie uczucia mi towarzyszą, gdy mówię do Boga: Ojcze 
nasz…. ? 

Czy posiadam dziecięcą miłość do Boga? Czy przychodzę do Niego z całkowitym zaufaniem, 
zawierzeniem, oddaniem?  

Czy jest we mnie pragnienie, by On mnie przyjął, zrozumiał, dał poczucie bezpieczeństwa  
i miłości? BÓG JEST OJCEM JAKIEGO PRAGNĘ… 

Co mogę uczynić dla kogoś żyjącego obok mnie, by bardziej pokochał Boga?  

Zapiszę swoje refleksje i postanowienie na ten miesiąc.   

……………………………………………………………………………………………………. 

 

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.  

 


