
Warsztat biblijny dla kobiet 
 

Piękno i siła kobiety.  
Przykład biblijnej Judyty. 
 
 

17 listopada (wtorek), godz.  17.00 – 20.30 

Prowadzenie: IRENA NEUMUELER 

„Gdy mężczyźni zawodzą, Bóg powołuje kobiety” ( S. K. Biel) 
 
Judyta jest przykładem harmonijnego połączenia kobiety mężnej i uwodzicielki, 
mądrości i 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.  

 Poznasz jak wykorzystać swoje kobiece piękno i dary duchowe, by wejść na 
drogę wewnętrznego rozwoju i realizować swoje powołanie (kobiety, żony, 
matki).  

 Nauczysz się relacji z Bogiem, która budzi do „życia w obfitości” (J 10,10).  
 Poznasz jak toczyć walkę duchową i zwyciężać, by wyjść z ospałości, niemocy, czy 

zniechęcenia, i bardziej miłować (siebie, bliskich, Boga). 
 Nauczysz się jak wpłynąć na rozwój wydarzeń w swoim otoczeniu.  

 Nauczy 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. 

 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.  

 
DLA KOGO: Zapraszamy kobiety (dziewczyny, żony, matki, córki, wdowy) w każdym 

wieku, które chcą odkryć kobiece piękno i siłę do życia pełnią swej kobiecości; chcą 

nauczyć się mężnej wiary i walki duchowej, by bardziej kochać. 

TERMIN: 17 listopada (wtorek), godz.  17.00 – 20.30 

MIEJSCE: Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek,  Kraków ul. M.B. Wysłouchów 28 
(Kurdwanów, dojazd autobusami 179, 174, 184 do końca, od przystanku 5 minut do 
szkoły). 
 
ZAPISY: Anna Wojciechowska annawojciechowska7@gmail.com, tel. 602778331 

INWESTYCJA:  30 zł.     

mailto:annawojciechowska7@gmail.com


Ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w warsztatach decyduje wpłata za uczestnictwo na 

konto: Anna Wojciechowska, Bochnia, nr: 38 2490 0005 0000 4000 7421 4057  

Tytułem: Piękno i siła kobiety. 

W przypadku rezygnacji uczestnika opłata nie podlega zwrotowi. 


