PROGRAM LILIA
Program LILIA prezentuje wybrane postaci kobiet, o których mówi Pismo Święte. Kobiety biblijne
obecne obok mężczyzn, odegrały istotną rolę w historii Izraela i wpisały się w biblijny przekaz
Objawienia Bożego. Każda z nich miała odmienną historię i doświadczenia, ale każda odsłania ważne
problemy kobiet współczesnych i ukazuje Boże rozwiązanie dla ich sytuacji. Boże Objawienie o
kobietach biblijnych może być Słowem przestrogi, zachęty, pouczenia, wskazaniem drogi do
pogłębionej relacji ze sobą, z innymi i z Bogiem.
Udział w programie LILIA stanowi dla kobiet silny impuls do dokonania pozytywnych zmian w
swoim życiu w oparciu o Słowo Boże; pozwala w nowy sposób spojrzeć na swoje życie, tak jak patrzy
na nie Bóg, aby przeżywać je pełniej; uczy żywej relacji z Bogiem w trudnych okolicznościach losu
oraz pokazuje w jaki sposób łączyć pełnione role w rodzinie, w życiu społecznym, zawodowym ze
swoim życiem osobistym, duchowym – uczy w jaki sposób uczynić ze swego życia DAR.
LILIA motywuje kobiety do odkrycia na nowo kobiecego piękna i siły oraz uzdalnia do podjęcia
nowych decyzji i zmian swoich postaw/zachowań. Program pozwala na odkrycie swojej godności,
powołania i misji, aby pełniej żyć w wymiarze daru.
Tematem każdego spotkania będzie przedstawienie życia i doświadczeń kobiety biblijnej. Zostaną
zatem podjęte zagadnienia z obszaru duchowości, ale również natury psychologicznej, takie jak:
•

relacja z Bogiem i wierność Jemu bez względu na doświadczenia życiowe, próba wiary,
zwątpienie, uzdrowienia duszy, itd.

•

odrzucenia, wykorzystanie, pożądanie, dominacja, kryzys, niespełnienie w miłości, samotność,
niezadowolenie i narzekanie, zazdrość, stosunek kobiety do mężczyzny, itp.

TEMATY:
SARA, żona Abrahama – wiara wystawiona na próbę
ESTERA – siła i godność we wnętrzu córki królewskiej
DEBORA – kobieta, która wspiera mężczyznę w walce
RUT I NOEMI - gorycz zamieniona w słodycz
MIKAL – utracona miłość i ból samotności
SARA, córka Raguela – uwolniona od ducha śmierci
JUDYTA – walcząca i urzekająca
MARYJA DROGĄ DO PEŁNI KOBIECOŚCI – praktyczne wskazówki osiągania doskonałości
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13 czerwca 2015r.
SARA, żona Abrahama – wiara wystawiona na próbę
Sara to kobieta niezwykle piękna, bardzo dynamiczna, ale targana niepokojami i bardzo zagubiona.
Jest powołana przez Boga, aby towarzyszyć mężowi w jego powołaniu i misji, lecz oboje napotykają
na przeszkody przekraczające ludzkie możliwości. Takie właśnie sytuacje są miejscem działania Boga.
Sara dotkliwie przeżywa swoja niepłodność dlatego szuka ludzkich rozwiązań dla swojej sytuacji.
Popełniła liczne błędy, a przede wszystkim przestała ufać Bogu. Jej wiara jest wystawiona na próbę,
poprzez konflikt rozstrzygający się w niej samej, z powodu wieku i niepłodności. Ostatecznie jednak
Bóg przychodzi ze zwycięstwem w sercu Sary, która na równi z Abrahamem jest włączona w Boże
Przymierze i stoi u początku narodu wybranego. Jej postać uczy nas:
•

Jak wiernie stać przy mężu, który jest wezwany do określonej misji?

•

Jakie popełniamy błędy, szukając ludzkich rozwiązań dla swojej sytuacji, mieszając porządek
duchowy i ludzki?

•

Jakie emocje towarzyszą kobiecie w konflikcie z sobą i inną kobietą?

•

Co zrobić, aby odkryć własną tożsamość i swoją niepowtarzalną rolę?

•

Jak czerpać moc z Paschy Jezusa, by przeżywać swoje życie w wymiarze paschalnym?

•

Jak działa Bóg gdy wszystkie ludzkie działania zawodzą?

10 października 2015r.
ESTERA – siła i godność we wnętrzu córki królewskiej
Estera (estri – kobieta, am – silna) – to córka narodu izraelskiego, “została wzięta” do królewskiego
haremu. Po czasie przygotowań została wybrana przez króla perskiego na królową. Czy Esterę
uszczęśliwia pozycja królowej i miłość mężczyzny - króla? Czy mając bogactwo, prestiż, uznanie i
miłość jest szczęśliwą kobietą? Co staje się niedolą Estery i powodem jej bólu, a następnie panicznego
lęku? Na katechezie poznamy:
•

Co oznacza godność królewska dla kobiety?

•

Jak "zawalczyć" o PRAWDĘ w swoim sercu i w środowisku pomimo, że okoliczności
przekraczają nasze możliwości?

•

Jakie znaczenie ma wiara i poddania Bogu w najtrudniejszych okolicznościach życia, a nawet
w obliczu śmierci?

•

Jak zachować wierność sobie i Bogu w największych zawirowaniach życiowych, w
największych przeciwnościach i lękach? Jak postępować gdy wszystko zdaje się być
przeciwko nam?

•

Co zrobić, gdy paniczny lęk paraliżuje wszelkie działanie i trzyma nas w niewoli?
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14 listopad 2015r.
DEBORA – kobieta, która wspiera mężczyznę w walce
Debora (hebr. “pszczoła” – starożytny symbol mądrości), to prorokini, jest charyzmatycznym sędzią w
Izraelu, kobietą z autorytetem, która rozstrzyga sprawy sporne. Debora odpowiada na wezwanie Boga,
aby wezwać Baraka do poprowadzenia wojny. Wspiera go w walce, ponieważ widzi, że nie ma dość
siły, by wojować, ale nie przejmuje władzy. Jest kobietą wolną dzięki zaufaniu Bogu, stąd nie
koncentruje się na sobie, bo wie, że władza nie nadaje znaczenia człowiekowi i nie stanowi o jego
wartości. Debora uczy tego, co kobieta może zrobić będąc u boku mężczyzny lękliwego, słabego,
który nie odkrył w sobie wojownika. Jest matką w Izraelu, a matka daje życie i wychowuje do
dojrzałości - w ten sposób uczestniczy w zwycięstwie, którego nie przypisuje sobie. Debora udzieli Ci
odpowiedzi na pytania:
•

Skąd płynie mądrość i siła kobiety?

•

Co Biblia chce nam powiedzieć ukazując, że “zwycięstwo przychodzi przez ręce kobiety”?

•

Jaka jest rola kobiety w dojrzewaniu mężczyzny do bycia “głowy domu”?

•

Jak kobieta powinna wspierać mężczyznę w walce?

•

Co zrobić gdy mężczyzna jest słaby, wycofany, lękliwy?

•

Jakie są zagrożenia władzy i dominacji dla kobiety?

9 stycznia 2016r.
RUT I NOEMI - gorycz zamieniona w słodycz
Historia synowej i teściowej, to piękna opowieść o Bogu, który przemienia życie kobiet przegranych,
bez znaczenia, które żyją w biedzie, goryczy, w porażce i w mroku śmierci. Rut dokonała wyboru na
podstawie bezwarunkowej miłości, aby pozostać przy swojej teściowej Noemi i razem z nią wrócić do
jej narodu, do jej Boga. To ryzykowna decyzja ze względu na pochodzenie Rut i jej sytuację życiową.
Bóg, który nie ma względu na osobę, wybiera Rut i zmienia jej los z przekleństwa w
błogosławieństwo; jej gorycz zamienia w słodycz; jej poniżenie w wywyższenie. Rut jest jedną z
pięciu kobiet wymienionych w rodowodzie Jezusa. Ta piękna kobieta pokazuje nam, że na ruinach
ludzkiego życia możesz dzięki Bogu budować całkiem nowe życie. W postawie Rut zobaczysz jak
uwodzić mężczyznę poprzez czystość, uniżenie, kobiecość rozumianą jako dar dla innych. Rut udzieli
ci odpowiedzi na pytanie:
•

Jaką kobietą chcesz być?

•

Jakie decyzje prowadzą do pełni życia?

•

Jaka jest odpowiedź Boga na postawę uniżenia, służby, czystości?

•

W jaki sposób wyjść z przekleństwa losu i bycia nikim?

•

Jak pozyskać serce mężczyzny?

•

Jak Bóg zabiega o bliskość reakcji z człowiekiem?
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13 lutego 2016r.
MIKAL – utracona miłość i ból samotności
MIKAL jest córką Saula i żoną Dawida. Historia Mikal jest niezwykłą lekcją przestrogi w wielu
wymiarach dla współczesnych kobiet. Mikal jest zgorzkniałą kobietą, toksyczną dla siebie i innych.
Choć pokochała Dawida i uratowała jego życie, to jednak popełnia nieodwracalny błąd, gdy utraciła
kontrolę nad swymi emocjami i słowami pełnymi wzgardy i krytyki poniżyła (nie tylko) króla
Dawida. Na przykładzie Mikal poznasz błędy kobiety w stosunku do mężczyzny; zobaczysz czym
skutkuje kobieca gorycz, żal i wzgarda wobec męża. Poznasz co dzieje się z naszym życiem, gdy nie
przyjmujemy Boga. Mikal udzieli Ci odpowiedzi na pytania:
•

Dlaczego samotność jest wrogiem duszy? Jak przemienić samotne serce kobiety?

•

Kiedy kobieta pozyskuje serce kochanego mężczyzny?

•

Co należy uczynić, aby odkryć własną godność i wartość?

•

Jak kochać bez domieszki egoizmu, manipulacji, dominacji?

•

Jaka płynie moc z uwielbienia Boga i świętowania Jego chwały?

12 marca 2016r.
SARA, córka Raguela – uwolniona od ducha śmierci
Historia Sary ukazuje prawdę, że Bóg kieruje ludzkimi losami, mimo, że dopuszcza ciężkie
doświadczenia, ale obficie nagradza człowieka, jeśli on dochowuje Jemu wierności. Sara była młodą
wdową, jej kolejni mężowie umierali w noc poślubną (7 razy). Zły duch Asmodeusz (niszczyciel)
uśmiercał każdego jej męża, wskutek czego jej życie naznaczone jest cierpieniem i niewytłumaczalną
tajemnicą. Żyje w cieniu śmierci. Znamienne jest to, że duch Asmodeusz stanowi narzędzie w ręku
Boga, jak każde demoniczne działanie. Zniewagi i drwiny ze strony otoczenia powodują, że Sara
wpada w rozpacz, jest zdesperowana, nie ma nadziei, nie widzi dla siebie ratunku. Podejmuje decyzję
o samobójstwie lecz szacunek wobec ojca powstrzymuje ją. Sara szuka innej drogi. Modli się o rychłą
śmierć, ale ostatecznie zdaje się na Boga. Pod wpływem modlitwy następuje w niej zwrot ku Bogu,
który w planie swojej miłości przygotowuje ją do uwolnienia i zdjęcia z niej hańby przekleństwa
śmierci. Sara ukarze nam:
•

Czym jest demoniczne zniewolenie i co jest jego źródłem?

•

Jaka jest moc Bożego działania, gdy po ludzku już nic nie można zrobić?

•

Co począć ze wstydem?

•

Jakie podjąć działania w pokusach rezygnacji z życia, w duchowej śmierci (acedii)?

•

Jak uwolnić się od hańby i przekleństwa? Jak modlić się o uwolnienie?

•

Jak uczyć się bliskości z Bogiem?
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16 kwietnia 2016r.
JUDYTA – walcząca i urzekająca.
Judyta jest przykładem harmonijnego połączenia kobiety mężnej, mądrej i pełnej wdzięku. Ma
autorytet, uznanie i szacunek u mężczyzn. Potrafi wykorzystać swoje piękno i dary duchowe do
ocalenie swego narodu. Jest urzekająca, delikatna, a jednocześnie mocna i odważna. Ujmuje głębią
ducha.
•

Dzięki Judycie poznasz skąd płynie siła kobiety do walki z przeciwnościami losu i wrogiem
duszy. Nauczysz się walki duchowej.

•

Poznasz jak odkryć swoją godność i powołanie kobiety, by sprostać wyzwaniom dzisiejszego
świata.

•

Nauczysz się takiej relacji z Bogiem, która daje prawdziwą wolność, psychiczną i duchową.
Zobaczysz jak mądrze toczyć walkę o siebie, o innych i zwyciężać.

•

Nauczysz się jak możesz wpłynąć na rozwój wydarzeń w swoim otoczeniu.

•

Nauczysz się jak realizować kobiece powołanie w stosunku do mężczyzny; jak nie
przejmować pozycji i roli mężczyzny, nie rywalizować z nimi, ale z mądrością
współpracować. Poznasz co to znaczy być “odpowiednią pomocą” dla mężczyzny.

•

Poznasz czym jest ewangeliczne przesłanie: “Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni
jak gołębie” (Mt 10,16).

•

Otrzymasz narzędzia, aby wyjść z trudnych sytuacji, gdy stoisz na progu porażki, załamania,
rozpaczy, gdy wydaje się, że wszystko zawiodło; jak nie poddać się apatii i rezygnacji.

14 maja 2016r.
MARYJA – NASZA MATKA
Maryja w najpiękniejszy sposób ukazuje doskonały wzór kobiecości. Matka Jezusa łączy wszystkie
przykłady postaw kobiet biblijnych, jak również wskazuje nam najpewniejszą drogę do osiągnięcia
pełni swojej kobiecości, pełni zaplanowanego dla każdej z nas szczęścia. Matka ukaże nam:
• Jak postawy kobiet z Biblii mieszczą się w Maryi FIAT?
• Jak postawy kobiet z Biblii mieszczą się w Maryi MAGNIFICAT?
• Jak postawy kobiet z Biblii mieszczą się w Maryi STABAT?
• Jaką relację Matka pragnie mieć każdą z nas?
Maryja wskazuje nam najkrótszą drogę do szczęścia:
PRZEŻYWANIE MSZY ŚW.
• Jaki sens ma uczestnictwo we Mszy św.?
• Co dokonuje się we Mszy św.?
• Dlaczego niedziela jest dniem świętym?
• Jak powiązane jest zmartwychwstanie Jezusa ze Mszą św.?
• Jak mam przeżywać Mszę św.?
• Jakie owoce daje mi Msza św.?
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SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
• Czym jest sakrament pokuty?
• Jakie perykopy z Pisma św. przybliżają nam sakrament i o nim mówią?
• Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać przebaczenie grzechów?
• Jakie trudności można mieć z sakramentem pojednania?
• Co dzieje się z człowiekiem, kiedy dłużej nie był u tego sakramentu?
• Jakie tajemnice mieści w sobie ten sakrament?
• Jak dobrze przeżywać spowiedź św.?
ADORACJA
• Czym jest adoracja?
• O co chodzi w adoracji?
• Co może mi dać adoracja?
• Jak można adorować Pana Jezusa?
MODLITWA – RÓŻANIEC
• Czym jest modlitwa?
• Dlaczego mamy się modlić?
• O co chodzi w Różańcu?
• Jak odmawiać Różaniec?
• Jakie są owoce odmawiania Różańca?

6

PROWADZENIE
IRENA NEUMUELER – teolog, pedagog, trener rozwoju osobistego, doradca chrześcijański.
Ukończyła studia doktoranckie na UKSW w Warszawie na Wydziale Teologicznym; szkolenie
“Coaching i nowe możliwości”. Od wielu lat prowadzi wykłady, konferencje, sesje tematyczne,
szkolenia, rekolekcje, warsztaty biblijne. Od czerwca 2005 r. jest pomysłodawczynią i autorką
programu kobiecych spotkań pod wspólnym hasłem: “Piękno kobiety, czyli coś dla ciała, psychiki i
duszy”, na których podejmowane są zagadnienia z psychologii i duchowości kobiety.

SIOSTRA DR MARIA KWIEK – matematyk, teolog, uzyskała tytuł doktora z katechetyki na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Pracowała kilkanaście lat na Politechnice Poznańskiej.
Równocześnie była pracownikiem Duszpasterstwa Rodzin, prowadząc zajęcia na Studium
Katechetycznym i Rodzinnym, przy Papieskim Wydziale Teologicznym, z dziedziny wychowania do
życia w rodzinie, autorka książek o tej tematyce. W latach 90. wraz z Iwoną Nowak zajęła II miejsce
w konkursie MEN na propozycje godzin wychowawczych. Materiał z konkursu decyzją Ministerstwa
przekazany został do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. W 50 roku życia została przez Boga
powołana do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Tam pracowała w szkole i
przez 6 lat była jej dyrektorką. Obecnie prowadzi różnorodne zajęcia dotyczące wychowania oraz
formacji młodzieży i rodziców. Pracuje na Podyplomowym Studium Rodziny przy UAM oraz w
redakcji czasopisma pt. “Miłujcie się”.

Program LILIA obejmuje cykl ośmiu spotkań, które odbędą się w godz. 9.00-15.00
w DOMU POLONIA, przy Starym Rynku 51 w Poznaniu.
Koszt udziału w spotkaniu wynosi 120zł.
PKO BP 14 1020 4027 0000 1902 1017 1157.
Dowód

wpłaty

jest

potwierdzeniem

zgłoszenia,

które

prosimy

nadsyłać

na

adres:

collegium@hedvigis.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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