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WIDZIAŁAM. PASJA CHRYSTUSA
OCZAMI KOBIET
CENA:

32,90 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN
Producent: W drodze
Wymiary: 13 x 20,5 cm
Okładka: Miękka ze skrzydełkami

OPIS PRZEDMIOTU
Spójrz na mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa oczami kobiet, które towarzyszyły Mu w ostatnich dniach życia i w
drodze na Golgotę, a w całkiem nowy sposób przeżyjesz Wielki Post i Wielkanoc. Otwartość, hojność, wrażliwość,
modlitwa, macierzyństwo, pomoc Ducha Świętego – sześć charyzmatów podarowanych tylko kobietom, sześć dróg do
Chrystusa – dostępnych tylko kobietom. Odkrywszy je, współczesne następczynie kobiet spod krzyża mogą wnieść swój
wkład w dzieło nowej ewangelizacji przez wzrastanie w życiu duchowym – i w ten sposób realizować swoje powołanie do
bycia apostołkami.
Ta niezwykła książka to zbiór wielkopostnych reﬂeksji spisanych przez dziesięć kobiet dla wszystkich, którzy chcą
zrozumieć kobiecy punkt widzenia. 6 rozdziałów odpowiada 6 darom: otwartości, hojności, wrażliwości, modlitwy,
macierzyństwa oraz Ducha Świętego, które rozważamy w dniach męki i tryumfu Chrystusa: w Niedzielę Palmową, w
dniach Triduum Paschalnego, Niedzielę Wielkanocną i Zesłanie Ducha Świętego.
Gdy twarze wielu przyjaciółek i koleżanek wyłaniały się w mojej pamięci, w uszach rozbrzmiewały mi słowa Chrystusa:
„Pragnę, aby kobiety wykorzystały swe piękne talenty, które otrzymały jako kobiety, i uzdrowiły moje Ciało”. Wiele z
tych drogich mi kobiet przepełniał jeden cel, nienasycone pragnienie, aby służyć Panu. Ich instynkt macierzyński i
wrodzona wrażliwość na potrzeby innych mogą w potężny sposób wspomóc budowę królestwa Bożego.
Kelly M. Wahlquist.
W skrócie:
książka pozwala przeżyć mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa w nowy i głęboki sposób,
koncentruje się na wydarzeniach Wielkiego Tygodnia i Zesłaniu Ducha Świętego,
stanowi pogłębioną reﬂeksję na temat ostatnich chwil życia Jezusa z perspektywy kobiet, które Mu towarzyszyły,
uczy odkrywania w sobie kobiecego piękna i zauważania otrzymanych darów,
inspiruje do szukania odpowiedzi na pytania „W jaki sposób zostałam wezwana, aby być uczennicą Jezusa, tak jak były
tamte kobiety z Biblii? W jaki sposób mogę uzdrowić obolałe i zmaltretowane Ciało Chrystusa?”,

struktura rozdziałów zachęca do systematyczności i rozplanowania każdego dnia Wielkiego Tygodnia wg schematu:
Chwila na zastanowienie, Wejdź w Pismo, Stań na jej miejscu, Odpakuj dar, Zastanów się nad znaczeniem, Lectio,
książka sprawdzi się także w małych grupach duszpasterskich.
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