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przydział obowiązków. "Najlepszą cząstką" dla kobiety 
jest poszukiwanie prawdy i słuchanie słowa Bożego. 
 Pan nigdy nie deprecjonuje roli kobiety, nigdy 
nią nie pogardza, nie ośmiesza. Jego postawa i 
nauczanie wyrażają dla kobiet wielki szacunek. 
 Idą one za Nim. Są w gronie Jego uczniów. 
Spotyka je na Drodze Krzyżowej i nie brak ich (w 
przeciwieństwie do mężczyzn) pod krzyżem. 
 Z kobiet uczynił Jezus pierwszych świadków 
zmartwychwstania. Zaś Maria Magdalena stała się 
powierniczką szczególnej misji: "Nie zatrzymuj Mnie, 
jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj 
się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca 
mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga 
waszego"  
 Dziś, obserwując obraz kobiety przedstawiany 
przez większość mediów, trudno dostrzec w nim 
realizację planu Bożego. Źle pojęta wolność odziera 
kobiety z godności. W imię tejże wolności czyni się z 
kobiet i za ich przyzwoleniem przedmiot użycia. Zachęca 
się je do "miłości", ale nie do małżeństwa. 
 Inną skrajność prezentują ruchy feministyczne. 
Tutaj kobiety, chcące w pewien sposób dorównać 
mężczyznom, mogą nawet zatracać specyficzne cechy 
kobiece, poprzez zacieranie nawet najbardziej 
naturalnych różnic między płciami. By stać się jak 
mężczyzna, potrafią rezygnować z pięknej funkcji - 
macierzyństwa. 
 Dzień Kobiet, zachęca nas do refleksji nad rolą 
kobiety. Trzeba mieć na uwadze naszego Nauczyciela - 
Pana Jezusa, który wskazuje nam drogę myślenia i 
postępowania w każdej dziedzinie. Jeśli więc On okazuje 
pełną szacunku miłość do kobiet, pełną wewnętrznej 
wolności, pozbawionej wszelkiego 
niedowartościowania, to takie powinno być również 
spojrzenie każdego chrześcijanina.  

    

WOLNE INTENCJE 
 

Sierakowice  16.03.15 (Pn) 7.00 

   09.04.15 (Cz) 7.00 

Rachowice   17.03.15 (Wt) 7.00 

   24.03.15 (Wt) 7.00 

   07.04.15 (Wt) 7.00 

Goszyce     12.04.15 (Ne) 8.00 

       

 

 

  

Kim była kobieta w Izraelu? 

 Izraelita w modlitwie dziękował Bogu za to, że nie 
urodził się kobietą. Mimo założenia zawartego w Księdze 
Rodzaju, iż mężczyzna i niewiasta są sobie równi ze 
względu na Boże podobieństwo i na tożsamość natury, 
praktyka i życie codzienne daleko odbiegały od tego 
ideału. 
 Kobieta była zaliczana do dóbr rodowych 
mężczyzny, którymi on dobrowolnie i według własnego 
uznania rozporządzał. Męska połowa narodu wybranego 
traktowała tę drugą z pogardą, wyższością i 
podejrzliwością związaną z uwikłaniem kobiety w czysto 
biologiczny aspekt życia. Księga Kapłańska wyraźnie 
regulowała sprawy odnośnie czystości i nieczystości 
niewiast , przestrzegając jednocześnie przed kontaktem z 
nimi pod groźbą udzielenia się nieczystości. 
 W starożytne i hebrajskie pojmowanie kobiety 
wchodzi Jezus - odwieczny Syn Boży. Za zgodą Kobiety 
przychodzi na świat. Pod sercem Kobiety rozwija się jak 
każde ludzkie dziecko i przywraca kobiecie godność, jaką 
miała na początku w oczach Boga. 
 To za wstawiennictwem Kobiety uczynił pierwszy 
cud w Kanie Galilejskiej. Pogwałcił nakazy rytualne, 
uzdrawiając kobiety. Przyszedł do domu Piotra , gdzie 
przebywała jego chora teściowa. On - Mistrz i Nauczyciel 
dotknął jej, uzdrowił i pozwolił sobie usługiwać!  
 Nikt prócz Niego, żaden rabbi tego by nigdy nie 
uczynił, ponieważ kobieta była zawsze podejrzana o 
nieczystość. 
Uzdrowił kobietę cierpiącą na krwotok. Nie traktował 
chorób kobiecych jak coś gorszego, wstydliwszego niż 
niedomagania mężczyzn. Nie potępił kobiety cudzołożnej.  
Uratował ją przed mężczyznami, którzy znali Prawo i 
chcieli ją zgodnie z nim ukamienować. Broni kobiety, 
która namaszcza Go olejkiem, przed przykrymi uwagami. 
Docenia jej czyn mimo oburzenia obecnych. Nie gardzi 
rozmową z pogankami: Syrofenicjanką  i Samarytanką . 
 Przyjmuje gościnę u niewiast - Marii i Marty  - co 
samo w sobie już było prowokacją, a ponadto 
dowartościowuje kobietę, która według tradycyjnych 
poglądów powinna się zajmować tylko sprawami 
gospodarstwa domowego. Jezus nie zgadza się na taki  

 


