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2. Kwadrans relacji [Luty 2022] 

Bóg stworzył mnie kobietą. W mojej kobiecości ukryta jest tęsknota za 
głębokimi więziami z Bogiem i ludźmi. Istota kobiecości to podarowanie siebie 
drugiemu TY. 

Z modlitwy koronacyjnej:  

„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…przez budowanie i kształtowanie dojrzałych, czystych i 
szlachetnych relacji z wszystkimi ludźmi, których spotykamy na 
drogach życia”.  

Powołanie kobiety, które odczytujemy z przekazu biblijnego jest wg Boga skierowane na 
budowanie relacji z drugą osobą. Adam – mężczyzna był powołany, by współtworzyć świat 
zewnętrzny – nazywał zwierzęta, a nadawać nazwę, imię znaczy nadawać sens. Ewa została 
stworzona, gdy Adam spał, to Bóg stworzył Ewę jako pomoc dla Adama, by ten nie czuł się 
sam. Dlatego Ewa była zainteresowana przede wszystkim Adamem. (….) 

Kobieta – Ewa, jest stworzona jako płeć piękna, ma być pociągająca, zwłaszcza duchowo, ku 
Bogu. Tak Pan Bóg to zaplanował. Adam w raju mimo, że był przecież blisko Boga, obcował ze 
swoim Stwórcą, a jednak czuł się sam. Dopiero pojawienie się Ewy zaspokaja jego samotność. 
Jesteśmy komplementarni – inaczej mówiąc każdy z nas potrzebuje jakiejś formy relacji  
z osobami drugiej płci. Świat potrzebuje mężczyzn i kobiet, nie obojnaków, nie hybryd… i nie 
klonów, ale każdego z nas zupełnie innego, indywidualnego, jedynego i niepowtarzalnego. 
Dopiero wtedy możemy na świecie spełnić swoje zadanie. Tak stwarza nas Bóg i daje nam 
misję do spełnienia. (Rekolekcje dla kobiet i matek, Świder, 2021) 

Refleksja: 

Czy relacje z bliźnimi są dla mnie ważne? Czy są w moim otoczeniu osoby, z którymi trudno 
mi się porozumieć i zrozumieć?  

Czego oczekuje ode mnie Pan Bóg, gdy myślę o moich relacjach z bliskimi?  

Co chciałabym zmienić  w moich relacjach wobec innych?  

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. 


