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Przewodnik

O mężczyznach i kobietach 
oraz o tym, co ich łączy

Jakie są podobieństwa i różnice 
między mężczyzną a kobietą?

Kobieta i mężczyzna są przed Bogiem równi w ich godności 
ludzkiej. Bóg stwarza człowieka nie jako abstrakcyjną istotę, 
tylko jako mężczyznę albo jako kobietę. Fakt ten determinuje 
każdą komórkę człowieka, jego myśli i uczucia. Człowiek stwo-
rzony jest tak, że mężczyzna i kobieta w sposób fundamentalny 
są skierowani ku sobie i potrzebują się wzajemnie, a żadna z płci 
nie dominuje ani nie wyklucza drugiej (machismo, radykalny 
feminizm). Bycie mężczyzną czy kobietą jest więc czymś więcej 
niż tylko przyjęciem pewnej roli. Z chrześcijańskiego punktu 
widzenia mężczyzna i kobieta w relacji miłości odzwierciedlają 
pełne podobieństwo Boga.

Ojcze Niebieski, wszelka miłość pochodzi od Ciebie, 
zwłaszcza miłość między mężczyzną i kobietą. Ty 
pragniesz, by miłość między mężczyzną i kobietą była 
piękna i fascynująca. Pomóż nam, abyśmy doceniali 
siebie nawzajem i uzupełniali się w tym, czego nam 
brakuje – i w ten sposób stawali się jednością, która 
jest ziemskim obrazem Twojej boskiej jedności. 
Prosimy Cię o to, Boże, nasz Ojcze. Amen.

1. Jak odpowiedzieć osobie, która przychodzi do was i mówi:
„Mężczyźni i kobiety po prostu do siebie nie pasują” (Loriot)?

2. Jeśli budowalibyście dom ze swoją (przyszłą) żoną / swoim 
(przyszłym) mężem, to które aspekty byłyby ważne dla męża, 
a które dla żony?

3. Jak wytłumaczycie fakt, że tak łatwo może pojawić się męski 
szowinizm, który poniża kobiety, lub skrajny feminizm, który 
nienawidzi mężczyzn?

4. Czy cieszycie się, że jesteście mężczyznami/kobietami?
W jakich sytuacjach czujecie, że wasza tożsamość płciowa 
jest raniona lub nieakceptowana?

Jeśli jesteś dziewczyną/kobietą: wypisz cechy, które chciałabyś 
rozwinąć, aby pewnego dnia zostać matką. Jeśli jesteś chłopcem/ 
mężczyzną: wypisz cechy, które chciałbyś rozwinąć, aby wybrana 
kobieta mogła odkryć w tobie przyszłego ojca swoich dzieci. 
Przedyskutujcie swoje odpowiedzi na kolejnym spotkaniu.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Rdz 2, 18
Rzekł Pan Bóg: „Nie jest dobrze, by człowiek był sam. 
Uczynię mu pomoc podobną do niego”.

MODLITWA

BIBLIA
Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment Biblii. 
Krótka cisza. 

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

1. Czytamy tekst DOCAT kolejno, zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości, na głos.

2. Trzy minuty ciszy.

3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie,
które szczególnie zwróciło jej uwagę
– bez żadnego komentarza.

4. Następnie każda osoba krótko wyjaśnia,
dlaczego wybrała to słowo/zdanie
(np. wspomnienia, pytania…).

DYSKUSJA

Porozmawiajcie także o własnych pytaniach 
na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego, 
co chcielibyście zapamiętać.

WYZWANIE 
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań formacyjnych. 
Możecie je także zastąpić innymi zadaniami, bardziej 
dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. 
Potem podzielcie się nimi z nami na feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge
Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami 
na Facebooku lub Instagramie.

Wasze inspiracje:Wasze pytania podobne do DOCATA:
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