NŐK AZ EGYHÁZBAN ÉS A TÁRSADALOMBAN
"Amikor virágokkal átfont keresztet látok, azt gondolom: íme, a nő életének kifejezője, a
rózsákkal fedett kereszt. A nő élete, hivatása: nem rózsa egészen, de nem is kereszt csupán.
Együtt mind a kettő. Ennyit jelent: élni másokért, a mások boldogságában keresni a magáét a
lemondások útján."
(Mindszenty bíboros)

I. NŐK A BIBLIÁBAN
Mely bibliai nőalakok a legpéldaértékűbbek számodra?
Sára története:
"Ábrahám százesztendős volt, amikor fia, Izsák megszületett.
Sára így szólt: "Isten örömet szerzett nekem, s aki hallja, velem együtt örül."
Aztán folytatta: "Ki mondta volna Ábrahámnak, hogy Sára még gyermeket fog
szoptatni? Öreg korára szültem neki fiút." (Ter 21, 5-7)
Erzsébet története:
" Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha
meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen." (Lk 1, 36-37)
A bűnös asszony története:
"Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van
vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott.
Megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd hajával
megtörölte, elárasztotta csókjaival, és megkente illatos olajjal." (Lk 7 37-38)
Milyen tanítást hordoznak történeteik?

II. NŐK A TÁRSADALOMBAN
Milyen a nők és férfiak helyzete a társadalomban?
Milyen mértékű egyenlőség/egyenjogúság van köztük?
Volt-e előnye annak, hogy a nők nem dolgozhattak? Ha igen, mi? Ha nem, miért nem?
Mennyire vannak megbecsülve a nők a munkahelyeken? (Mennyire bíznak rájuk
fontosabb feladatokat?)
Helyük van-e nőknek a politikában? Alkalmasak-e a feladatra? Mennyire illik a
nőkhöz vezető pozíció?
Mi a fontosabb a karrier vagy az anyaság?
Milyennek kell lennie a jó anyának? Hogyan lehet egy nő egyszerre jó anya és jó
felség is? Milyennek látod a saját édesanyádat, nagymamádat? Mit csinálnál másképp?

Mi a nő feladata a családban és a mindennapi életben? Mit kell biztosítania gyermekei
és férje számára?
Mit gondolsz a nőnapról, anyák napjáról, Valentin-napról? Kell-e őket ünnepelni?
Női méltóság? Miben rejlik ez? Csorbul-e a média, reklámok, óriásplakátok által?

III. NŐK AZ EGYHÁZBAN
Mi a véleményed a lelkésznőkről, női szerzetességről? Jó lenne, ha nők is lehetnének
papok? Szerinted nehezebb vagy könnyebb nőként szerzetesi életet élni, mint
férfiként? Miért?
Milyen példát adnak neked a női szentek, boldogok? (Pl.: Szt. Rita, Szt. Margit, Szt.
Erzsébet, Szt. Mónika, Teréz anya, stb.)
„A nő szíve olyan mélyen legyen elrejtve Krisztusban, hogy a férfi Krisztuson át
ismerhesse csak meg őt...”
(Maya Angelou)
Igaz-e mondás: A nő összekötő kapocs Isten és a férfiak között?

