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◀ dużo mniejsze miasto niż Char-
ków. Tymczasem u nas są doszczęt-
nie zniszczone takie dzielnice, 
w których mieszkało przed woj-
ną ok. miliona ludzi. Domy i blo-
ki, które nie nadają się do remontu 
można liczyć w tysiącach. Do tego 
dochodzą uszkodzone budynki. To 
wszystko trzeba będzie odbudo-
wać. Kolejna kwestia to konieczność 
rozminowania terenu. Rosjanie za 
pośrednictwem specjalnych rakiet 
zrzucili na miasto miny przeciwpie-
chotne i przeciwczołgowe. Pozbycie 
się ich zajmie miesiące, o ile nie lata. 

Jak Ksiądz sądzi, skąd bierze się ta 
nienawiść w najeźdźcach?

Trzeba pamiętać, że współczesna 
Rosja jest bardzo zateizowana. Tyl-
ko niewielki odsetek jej mieszkań-
ców chodzi do Cerkwii. Ocenia się, 
że podobna liczba osób wierzących 
jest na Ukrainie i w Rosji, a prze-
cież to drugie państwo zamieszkuje 
znacznie więcej obywateli. Rosja 
już wcześniej była niezwykle zde-

humanizowana przez Związek Ra-
dziecki, a teraz ten stan się pogłębił. 
W dodatku rosyjska Cerkiew jest 
głęboko skorumpowana i zdegene- 
rowana. Mój znajomy powiedział 
mi, że w Rosji od lat jest tworzo-
na i sztucznie utrzymywana przez 
władze zbiorowa psychoza. Ludzie 
są tak bardzo poddani telewizyjnej 
propagandzie, że wierzą bardziej 
rządowi i mediom, niż nawet swo-
jej rodzinie, która żyje na Zacho-
dzie. Znam takie przypadki. To są 
idealne okoliczności dla działania 
szatana, który wzbudza nienawiść 
i podziały. 

A co by Ksiądz powiedział tym 
wszystkim, którzy pytają w ob-
liczu tych wszystkich tragedii, 
gdzie jest Bóg?

Jeszcze przed wojną, kiedy się 
modliłem, Bóg dał mi taki obraz, że 
stoję na przełęczy, nad przepaścią. 
Nie mogę tam zostać, ale muszę iść 
dalej. Charków to teraz dla mnie nie-
zwykle cierpiące, ale święte miasto. 

Ci którzy się bali, mieli w sobie dużo 
egoizmu, wyjechali. Ci, którzy zostali, 
zrozumieli, że muszą pomagać sobie 
wzajemnie. Ludzie, którzy prowadzili 
jakieś firmy, zawiesili swoją działal-
ność i skupiają się na pomocy innym. 
Znam przypadek, kiedy ktoś pojechał 
dla kogoś po lek 150 km do innego 
województwa. Tutaj można odkryć tę 
wielką otwartość i dobroć serca.

Co by Ksiądz chciał przekazać na-
szym Czytelnikom?

Jestem bardzo wdzięczny wszyst-
kim dobroczyńcom ze Stowarzysze-
nia Pomocników Mariańskich. Do-
tarło do nas już kilka transportów 
humanitarnych. Wśród nich były 
opatrunki zatrzymujące krwawienie 
czy tabletki do oczyszczania wody. 
To naprawdę są rzeczy, które urato-
wały życie wielu z nas. Dlatego nie 
tylko ja modlę się za dobrodziejów, 
ale też wielu obdarowanych, którzy 
tylko dzięki tej pomocy przetrwali. ■

Jeśli chcesz wesprzeć ofiary 
wojny na Ukrainie,

prosimy o wpłaty na pomoc 
humanitarną.

Ofiary prosimy przesyłać 
na konto Centrum 

Pomocników Mariańskich.

Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

Z dopiskiem:
POMOC DLA UKRAINY
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 Życie mieszkańców Charkowa przeniosło się do piwnic 
i schronów.

 Niektóre dzielnice miasta zostały doszczętnie zniszczone.

 Centrum Pomocników Mariańskich wciąż dostarcza transporty 
z pomocą humanitarną. 
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Małżeństwo Maryi z Józefem okrywa głęboka ta-
jemnica. Ewangelia wyraźnie przekazuje nam in-

formację, że Maryja była Małżonką Józefa, który pocho-
dził z królewskiego rodu Dawida. Św. Łukasz, opisując 
wydarzenie Zwiastowania, przedstawia Maryję jako już 
poślubioną: „Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Ga-
lilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, 
imieniem Józef, z rodu Dawida” (Łk 1,26-27). W Ewan-
gelii św. Matusza czytamy natomiast: „Z narodzeniem 
Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znala-
zła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego” (Mt 1,18). 

Maryja i Józef byli małżeństwem i nie mieszkali ra-
zem? Aby zrozumieć sytuację Maryi w chwili Zwiasto-
wania, trzeba odwołać się do ówczesnych zwyczajów 
dotyczących zawierania małżeństwa. W tamtych czasach 
proces zaślubin miał dwa etapy: zaręczyny i zaślubiny. 
Zaręczyny miały skutek prawny, to znaczy uznawano je 
za małżeństwo, chociaż jeszcze małżonkowie nie miesz-
kali razem. Dopiero po roku mogły odbyć się zaślubiny, 
związane z przeprowadzeniem małżonki do domu męża.

W czasach, w których żyła Maryja, o małżeństwie 
swoich dzieci decydowali rodzice. Zwykle młody 
mężczyzna zwracał się do ojca wybranej przez siebie 
dziewczyny i składał propozycję małżeństwa. Chociaż 
w imieniu wybranki serca działał jej ojciec (lub brat), 
to jednak i ona sama miała coś do powiedzenia, jeśli 
chodzi o przyjęcie lub odrzucenie propozycji małżeń-
stwa. Po ustaleniu warunków planowanego związku, 
ojciec dziewczyny otrzymywał ketubę, czyli „zapłatę 
ślubną”. To była wynegocjowana suma pieniężna, któ-
ra stanowiła zabezpieczenie, gdyby córka została bez 
męża, na przykład na skutek śmierci narzeczonego lub 
też prawnie przeprowadzonego rozwodu. 

Po ustaleniu finansowych formalności, w obecności 
dwóch świadków, młodzieniec okrywał swoim płasz-
czem narzeczoną i wypowiadał uroczystą formułę: „Ty 
jesteś moją żoną”, zaś ona – „Ty jesteś moim mężem”.

W czasie oczekiwania na wspólne zamieszkanie, 
małżonkowie nie mogli korzystać z praw małżeńskich. 
Poślubiona dziewczyna musiała zachować dziewictwo 
aż do dnia zaślubin. Jeśli na przykład utraciła je z ja-
kimś obcym mężczyzną, to wówczas była traktowana 
zgodnie z prawem jako cudzołożnica (por. Pwt 22,23-
28). W tym czasie dziewczyna we wszystkim zależała 
jeszcze od ojca lub opiekuna.

Drugim etapem zawarcia małżeństwa były zaślubi-
ny. Uroczystości najczęściej rozpoczynały się we wto-

rek i trwały siedem dni. Najważniejszym obrzędem 
było przeprowadzenie narzeczonej do domu narze-
czonego. Towarzyszył jej orszak weselny, który szedł 
wśród tańców, śpiewów i pochwał kierowanych ku 
narzeczonej. Innym ważnym obrzędem było wypicie 
wina z jednego kielicha jako znak wspólnego przezna-
czenia.    

W jakim wieku mogła być Maryja? Zwykle zaręczy-
ny miały miejsce wtedy, gdy młoda dziewczyna sta-
wała się kobietą. W tamtych czasach kobiety osiągały 
dojrzałość w wieku około dwunastu lat, zaś chłopcy 
dojrzewali rok później. Zwykle przyjmowano zasa-
dę, że mężczyzna odkładał decyzję o małżeństwie do 
dwudziestego roku życia, aby w tym czasie zbudować 
dom i zasadzić winnicę. Należy zatem przypuszczać, 
że w czasie zaślubin Maryja miała ok. 13-14 lat, zaś Jó-
zef ok. 20 lat.    

Maryję z Józefem łączyła miłość, którą błogosławił 
i wpierał Bóg, aby w tym świętym małżeństwie mógł 
przyjść na świat Syn Boży, zgodnie z odwiecznym pla-
nem zbawienia świata. ■

Małżonka Józefa

 Abramo Spinelli, Święta rodzina, obraz w kościele Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Bergamo, 1900
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