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Duchowość kobieca 
– perspektywa biblijna

Maryja – wzór kobiety

Cud macierzyństwa

Piękno kobiecości



„Bukie t  duchowy"
dar  modl i twy

 

znakomitym prezentem z okazji:
•  chrztu świętego  •  I Komunii świętej 
•  sakramentu małżeństwa  •  jubileuszy 

•  imienin  •  urodzin  •  trudnych 
sytuacji życiowych

„Bukiet duchowy” to dar codziennej Mszy 
świętej, modlitw, trudów życia Księży Marianów 
w intencji poleconych osób. Może on być 
zamówiony na rok lub na całe życie. Oznacza to, 
że osoba/rodzina będzie obdarowana w tym czasie 
szczególnymi modlitwami Księży Marianów. Będą 
oni prosić dla tych osób o Boże błogosławieństwo, 
dary Ducha Świętego i ochronę przed złem. 

Zamów na naszej stronie: 
www.spm.org.pl/bukiet-duchowy 

Zostań Współpracownikiem
Zgromadzenia Księży Marianów

w dziele ewangelizacji
i miłosierdzia!

Zgromadzenie Księży Marianów
ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa

tel. 22 833 74 05, 22 651 90 29
e-mail: spm@marianie.pl
www.spm.org.pl

Trzy postacie obrazujące misję Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich –
Jezus Miłosierny, Maryja Niepokalana i św. Stanisław Papczyński,

Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, Warszawa, Polska

© KW 04/2012 MIC

Wokół Niepokalanej Matki Zbawiciela gromadzą się
wszyscy, którzy położyli nadzieję w Chrystusie

św. Jan Paweł II

Centrum Pomocników Mariańskich 
Zgromadzenie Księży Marianów

ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa 
tel. 22 833 74 05; 22 833 32 33

www.spm.org.pl
 PomocnicyMarianscy
 PomocnicyMarianscy

Więcej informacji:

MSZE ŚWIĘTE
 z ojcem Władysławem z ojcem Władysławem z ojcem Władysławem

WARSZAWA – MARYMONT
5 marca – Msza św. o godz. 8.00  

ul. Gdańska 6a

ELBLĄG 
6 marca – Msza św. o godz. 11.30 

 ul. Agrykola 7

WARSZAWA – STEGNY
12 marca – Msza św. o godz. 10.00 

(kaplica bł. Jerzego) 
ul. Św. Bonifacego 9

LUBLIN
13 marca – Msza św. o godz. 12.30 

ul. Bazylianówka 85

GRUDZIĄDZ
27 marca – Msza św. o godz. 10.30 

ul. Mickiewicza 43

20�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�220�2
NIEPOKALANA 

MATKĄ UBOGICH
XXV JUBILEUSZOWY 

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich,

Bractwa Niepokalanego Poczęcia, 
świeckich współpracowników 

Zgromadzenia Księży Marianów

Licheń,  2-4 września 2022 r.
Z tej okazji zapraszamy na PIELGRZYMKĘ 
do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu

2-4 września 2022 r.
Więcej informacji:

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
tel. 22 833 74 05; 22 833 32 33 
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W czasie rekolekcji adwentowych, 
które głosiłem w jednej z parafii 

na zachodzie Polski, usłyszałem świade-
ctwo pewnego księdza katechety. Opowia-
dał o rozmowach z licealistami w czasie 
protestów dotyczących aborcji w Polsce. 
Pozwolił młodym dziewczynom powie-
dzieć, co myślą na ten temat. Chciał wy-
słuchać wszystkich argumentów, aby le-
piej zrozumieć, dlaczego te dziewczyny, 
które chodzą na katechezę i uczestniczą 
w niedzielnej Mszy św., tak zdecydowanie 
popierają protesty w sprawie aborcji. To co go uderzyło 
najbardziej w wypowiedziach jego uczniów to lęk, w ja-
kim żyją młode dziewczyny. Z jednej strony tyle mówi 
się o feminizmie, o emancypacji kobiet, a z drugiej stro-
ny trwają one w przekonaniu, że są wyłącznie obiektem 
przyjemności dla mężczyzn i w przypadku poczęcia 
dziecka zostaną same. 

Historia ta zainspirowała mnie do podjęcia tema-
tu kobiecości w naszym kwartalniku. Statystycznie 
większość czytelników Z Niepokalaną stanowią kobie-
ty. Nie chodzi jednak o to, by teraz określać im jakieś 
ramy ich działalności w Kościele. Wydaje mi się, że le-
piej odkrywać piękno kobiecości, zarówno w aspekcie 
biblijnym, jak i społecznym. W literaturze religijnej 
często mówimy o Maryi jako wzorze, ale nierzadko 
brakuje w niej praktycznych przeło-
żeń na życie. Ponadto, odkrywanie 
zamysłu Boga wobec nich pomoże 
także mężczyznom we wzrastaniu 
w szacunku wobec kobiet.

Zapraszam Was do lektury naj-
nowszego kwartalnika Z Niepokala-
ną, w którym będziemy mieli szansę 
odkryć piękno kobiecości, ten ge-
nialny zamysł Boga. Polecam szcze-

gólnie wywiad z panią Marią Stachurską, 
promotorką Bractwa Niepokalanego Po-
częcia przy Zgromadzeniu Księży Ma-
rianów i reżyserką filmu o Stanisławie 
Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz. Pa- 
ni Maria mówi o roli kobiety we współczes-
nym świecie i o tym, jak można nieustan-
nie odnajdywać Boga w bardzo trudnych 
sytuacjach życiowych. Ponadto, zachęcam 
do zapoznania się z artykułem Pani Mał-
gorzaty Terlikowskiej o pięknie macierzyń-
stwa oraz przeczytania dwóch świadectw 

o pięknie kobiecości. W tym numerze więcej głosu od-
daliśmy autorkom, ale nie zabrakło też tekstu ks. Euge-
niusza Zarzecznego MIC o Maryi jako wzorze tego, co 
znaczy być kobietą. Na koniec jak zawsze zapraszam 
do przeczytania informacji z działu Na Mariańskim 
Szlaku oraz wywiadu z ks. Łukaszem Mazurkiem MIC 
o pracy marianów w Wielkiej Brytanii. Nie jest to dla 
wielu miejsce, które kojarzy się z misjami, ale to właś-
nie tam rozwija się pięknie apostolat Bożego Miło- 
sierdzia. 

Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia otwartych 
serc na radość wynikającą z faktu, że Bóg jest miłośni-
kiem życia, pokonał śmierć i grzech, dzięki czemu mo-
żemy żyć pełnią życia. Niech ta Miłość uzdalnia Was 
do wyznawania wiary w codzienności. Powierzam 

Waszym modlitwom wszystkich 
księży i braci marianów, szczegól-
nie tych posługujących na misjach. 
Niech Niepokalana Patronka wy-
prasza im potrzebne łaski w dziele 
ewangelizacji.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
przy Zgromadzeniu Księży Marianów zrzesza osoby wierzące, które pragną 
rozwijać się duchowo, naśladować życie Matki Najświętszej i  na Jej wzór 
oraz pod Jej opieką głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Członkowie 
uświęcają siebie i bliźnich przez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia, które 
ofiarują Bogu za zmarłych w  czyśćcu cierpiących oraz w  intencji powołań 
do życia kapłańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą i, jeśli 
to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską i  misyjną marianów. 
Wszyscy włączeni do SPM mają udział w  owocach codziennych Mszy św., 
modlitw i Bożych dzieł księży i braci marianów.

Ofiary na dzieła misyjne  
Zgromadzenia Księży Marianów 
można przesyłać na konto:

CENTRUM POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9, 02–914 Warszawa
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

www.spm.org.pl

Drodzy Współpracownicy Marianów!
ks. Łukasz Wiśniewski MIC

Kościół
dziękuje za wszystkie 

kobiety 
i za każdą z osobna. 

św. Jan Paweł II



2 WIOSNA 1 (109) 2022

W
 N

U
M

E
R

Z
E

Kwartalnik Stowarzyszenia 
Pomocników Mariańskich przy 
Prowincji Polskiej Zgromadzenia 
Księży Marianów

REDAKCJA
ks. Łukasz Wiśniewski MIC (redaktor 
naczelny), Michał Krajski (redaktor 
odpowiedzialny)

WSPÓŁPRACA
ks. Janusz Kumala MIC, br. Andrzej 
R. Mączyński MIC – Gen. Promotor SPM, 
Maciej P. Talar, ks. Maciej Zachara MIC

KONSULTANT
ks. Piotr Kieniewicz MIC

OPRACOWANIE GRAFICZNE i DTP
Hanna Woźnica-Gierlasińska
Współpraca: Monika Żukowicz

DRUK I OPRAWA
Drukarnia J. J. Maciejewscy, Przasnysz

Za zezwoleniem władz kościelnych
Wydawca PROMIC Sp. z o.o.

Korespondencję do Redakcji prosimy 
kierować pod adresem Centrum 
Pomocników Mariańskich. Zdjęcia 
niepodpisane pochodzą z archiwum 
Redakcji.

Członkowie czynnie zaangażowani 
w dzieło Stowarzyszenia otrzymują 
Z Niepokalaną bezpłatnie. Dla innych 
osób prenumeratę roczną stanowi 
dobrowolna ofiara (koszt produkcji 
jednego egzemplarza pisma wynosi 
3,50 zł).

Jeśli pragniesz aktywnie włączyć się 
w dzieło Stowarzyszenia lub uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje, 
napisz:

CENTRUM POMOCNIKÓW 
MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9,
02–914 Warszawa
tel./fax: 22 833 74 05, 
22 651 90 29, 22 833 32 33
e-mail: spm@marianie.pl; 
www.spm.org.pl

ISSN 1234–561X

 OJCIEC WŁADYSŁAW PISZE ...................................................................................... 1

 POWIEDZIELI ....................................................................................................................... 3

 SYLWETKI MARIANÓW ................................................................................................. 3

 NA MARIAŃSKIM SZLAKU .......................................................................................... 4

 TEMAT NUMERU 
 Duchowość kobieca – perspektywa biblijna 

 KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI ............................................................................................. 6

 Kobieta ma w życiu swoje miejsce
	 ROZMOWA	Z	MARIĄ	STACHURSKĄ ................................................................................................... 8

Do przygotowania tego filmu zo-
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bardzo duże trudności, za które za-
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Ks. Władysław 
Mroczek MIC

Urodził się 21 lipca 1890 r. w Ryczołku 
k. Kałuszyna. W wieku 16 lat wstąpił 

do seminarium duchownego w Warsza-
wie. Ze względu na zbyt młody wiek był 
zmuszony zaczekać na święcenia wyższe. 
W tym czasie dowiedział się od swojego 
ojca duchownego, ks. Kazimierza Broni-
kowskiego, który kandydował do maria-
nów, że o. Matulewicz otworzył w Szwaj-
carii nowicjat mariański. W roku 1911 udał się więc do 
Fryburga szwajcarskiego. 10 sierpnia 1912 r. Władysław 
Mroczek złożył pierwsze śluby zakonne. We Fryburgu 
uczęszczał na wydział teologiczny (dom mariański był 
nazywany konspiracyjnie „domem studiów”, a przeby-
wający tam zakonnicy i nowicjusze nawiązali kontakt 
z uniwersytetem dominikańskim). Swe kształcenie 
uwieńczył w 1918 r. doktoratem, a w międzyczasie na 
krótko powrócił do kraju, by przyjąć święcenia kapłań-
skie 6 kwietnia 1913 r. Od 1919 r. ks. Mroczek spra-
wował obowiązki wychowawcy młodzieży zakonnej 
w Warszawie na Bielanach, a następnie (w latach 

1922-1930) w Skórcu k. Siedlec w zakon-
nych instytucjach nowicjatu i juwenatu 
(gimnazjum dla chłopców). W 1931 r. 
ks. Mroczek opuścił Skórzec i przeniósł 
się z powrotem do Warszawy, gdzie wy-
znaczono mu obowiązki proboszcza pa-
rafii Bielany-Marymont, a już po dwóch 
latach został przełożonym polskiej pro-
wincji Zgromadzenia Księży Marianów. 
Po upływie generalskiej kadencji o. Wła-
dysław osiadł na własne życzenie w Bal-
samao, placówce odzyskanej w 1948 r., 
która była kolebką Zakonu w Portugalii. 

W jednym z listów do współbraci tak wyjaśnił motywy 
swojego wyjazdu: „Przybyłem tu po prostu dlatego, by 
podtrzymać placówkę, do której nie było kandydatów, 
z drugiej strony, idealne ustronie, gdzie też znajduje się 
grób Czcigodnego Sługi Bożego o. Kazimierza [Wy-
szyńskiego, XVIII-wiecznego marianina, który prze-
szczepił zakon do tego kraju], pociągało, by ostatnie 
lata spędzić, przygotowując się do śmierci”. Ks. Baltazar 
Pires, przyjaciel ks. Mroczka, wypowiedział nad jego 
trumną słowa: „Ojciec Władysław, choć umarł, wciąż 
mówi. Nie można zapomnieć jego życia…”. Zmarł 
6 stycznia 1976 r. ■
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Maryja 
wzorem 
dla wszystkich

Duch zapala się, żeby iść za Nią i pała, by pozostać 
tam, gdzie odpoczywa najsłodsza ozdoba nieba 

i ziemi. Nikt jednak nie ujrzy Maryi w niebiańskiej 
twierdzy, kto nie będzie Jej naśladował w czasie po-
bytu na ziemi, kto też nie będzie Jej służył zawsze 
i z najżywszą miłością. (…) Pragnienie uczenia się za-
leży przede wszystkim od szlachetności nauczyciela. 
A któż jest szlachetniejszy od Matki Bożej? Kto jest 
wspanialszy od Tej, która wybrała Światłość? Kto jest 
bardziej czysty od Tej, której ciało porodziło bez cie-
lesnego obcowania? Taka była Maryja, że życie Jej je-
dynej stało się szkołą dla wszystkich. Jeśli więc autor 
nie budzi zastrzeżeń, postarajmy się, aby każdy, kto 
pragnie dla siebie jego nagrody, naśladował wskazany 
przykład.
� Św.�Stanisław�Papczyński,�Prodromus Reginae Artium

Praca 
apostolska 
mężczyzn 
i kobiet

Przyszła mi nagła myśl, że szczególnym zadaniem 
naszych czasów powinno być: wciągać większe za-

stępy ludzi i szersze warstwy społeczeństwa do czynnej 
pracy dla obrony i rozszerzania wiary i Kościoła. Prace 
apostolskie tak spopularyzować, żeby dobrzy katolicy 
troszczyli się nie tylko o instytucje dobroczynne, ale 
również o obronę wiary, o jej rozszerzanie, o obronę 
Kościoła i jego wywyższenie. Ileż dobrego mogliby 
zdziałać świeccy mężczyźni i kobiety! Rzecz  oczywi-
sta, że najpierw należałoby ich samych pouczyć dobrze 
o prawdach wiary, oświecić, zapoznać z potrzebami 
Kościoła, zapalić świętym ogniem gorliwości, a potem 
zorganizowane już grupy skierować do pracy nad roz-
szerzaniem wiary. Mogliby oni wnieść Chrystusa na-
wet tam, dokąd my, kapłani, nie mamy już dostępu.
� bł.�Jerzy�Matulewicz,�Dziennik Duchowy
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Ks. Władysław 
Mroczek MIC

Urodził się 21 lipca 1890 r. w Ryczołku 
k. Kałuszyna. W wieku 16 lat wstąpił 

do seminarium duchownego w Warsza-
wie. Ze względu na zbyt młody wiek był 
zmuszony zaczekać na święcenia wyższe. 
W tym czasie dowiedział się od swojego 
ojca duchownego, ks. Kazimierza Broni-
kowskiego, który kandydował do maria-
nów, że o. Matulewicz otworzył w Szwaj-
carii nowicjat mariański. W roku 1911 udał się więc do 
Fryburga szwajcarskiego. 10 sierpnia 1912 r. Władysław 
Mroczek złożył pierwsze śluby zakonne. We Fryburgu 
uczęszczał na wydział teologiczny (dom mariański był 
nazywany konspiracyjnie „domem studiów”, a przeby-
wający tam zakonnicy i nowicjusze nawiązali kontakt 
z uniwersytetem dominikańskim). Swe kształcenie 
uwieńczył w 1918 r. doktoratem, a w międzyczasie na 
krótko powrócił do kraju, by przyjąć święcenia kapłań-
skie 6 kwietnia 1913 r. Od 1919 r. ks. Mroczek spra-
wował obowiązki wychowawcy młodzieży zakonnej 
w Warszawie na Bielanach, a następnie (w latach 

1922-1930) w Skórcu k. Siedlec w zakon-
nych instytucjach nowicjatu i juwenatu 
(gimnazjum dla chłopców). W 1931 r. 
ks. Mroczek opuścił Skórzec i przeniósł 
się z powrotem do Warszawy, gdzie wy-
znaczono mu obowiązki proboszcza pa-
rafii Bielany-Marymont, a już po dwóch 
latach został przełożonym polskiej pro-
wincji Zgromadzenia Księży Marianów. 
Po upływie generalskiej kadencji o. Wła-
dysław osiadł na własne życzenie w Bal-
samao, placówce odzyskanej w 1948 r., 
która była kolebką Zakonu w Portugalii. 

W jednym z listów do współbraci tak wyjaśnił motywy 
swojego wyjazdu: „Przybyłem tu po prostu dlatego, by 
podtrzymać placówkę, do której nie było kandydatów, 
z drugiej strony, idealne ustronie, gdzie też znajduje się 
grób Czcigodnego Sługi Bożego o. Kazimierza [Wy-
szyńskiego, XVIII-wiecznego marianina, który prze-
szczepił zakon do tego kraju], pociągało, by ostatnie 
lata spędzić, przygotowując się do śmierci”. Ks. Baltazar 
Pires, przyjaciel ks. Mroczka, wypowiedział nad jego 
trumną słowa: „Ojciec Władysław, choć umarł, wciąż 
mówi. Nie można zapomnieć jego życia…”. Zmarł 
6 stycznia 1976 r. ■
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Maryja 
wzorem 
dla wszystkich

Duch zapala się, żeby iść za Nią i pała, by pozostać 
tam, gdzie odpoczywa najsłodsza ozdoba nieba 

i ziemi. Nikt jednak nie ujrzy Maryi w niebiańskiej 
twierdzy, kto nie będzie Jej naśladował w czasie po-
bytu na ziemi, kto też nie będzie Jej służył zawsze 
i z najżywszą miłością. (…) Pragnienie uczenia się za-
leży przede wszystkim od szlachetności nauczyciela. 
A któż jest szlachetniejszy od Matki Bożej? Kto jest 
wspanialszy od Tej, która wybrała Światłość? Kto jest 
bardziej czysty od Tej, której ciało porodziło bez cie-
lesnego obcowania? Taka była Maryja, że życie Jej je-
dynej stało się szkołą dla wszystkich. Jeśli więc autor 
nie budzi zastrzeżeń, postarajmy się, aby każdy, kto 
pragnie dla siebie jego nagrody, naśladował wskazany 
przykład.
� Św.�Stanisław�Papczyński,�Prodromus Reginae Artium

Praca 
apostolska 
mężczyzn 
i kobiet

Przyszła mi nagła myśl, że szczególnym zadaniem 
naszych czasów powinno być: wciągać większe za-

stępy ludzi i szersze warstwy społeczeństwa do czynnej 
pracy dla obrony i rozszerzania wiary i Kościoła. Prace 
apostolskie tak spopularyzować, żeby dobrzy katolicy 
troszczyli się nie tylko o instytucje dobroczynne, ale 
również o obronę wiary, o jej rozszerzanie, o obronę 
Kościoła i jego wywyższenie. Ileż dobrego mogliby 
zdziałać świeccy mężczyźni i kobiety! Rzecz  oczywi-
sta, że najpierw należałoby ich samych pouczyć dobrze 
o prawdach wiary, oświecić, zapoznać z potrzebami 
Kościoła, zapalić świętym ogniem gorliwości, a potem 
zorganizowane już grupy skierować do pracy nad roz-
szerzaniem wiary. Mogliby oni wnieść Chrystusa na-
wet tam, dokąd my, kapłani, nie mamy już dostępu.
� bł.�Jerzy�Matulewicz,�Dziennik Duchowy
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FILIPINY

Pomoc dzieciom i praca z młodzieżą nie ustaje

Z powodu epidemii Covid-19 wprowadzono na 
Filipinach bardzo daleko idące restrykcje, któ-

re wręcz uniemożliwiały normalne funkcjonowanie. 
Misjonarze mieli problemy nawet z udzielaniem po-
mocy charytatywnej, bo władze sprzeciwiały się gro-
madzeniu się ludzi w jednym miejscu. Sytuacja jednak 
w ostatnich miesiącach się poprawiła. Odbyły się re-

kolekcje z młodzieżą, młodszym wiernym udzielano 
sakramentu chrztu, a starszym – bierzmowania. 
Dzięki wsparciu Pomocników Mariańskich możliwe 
było kontynuowanie akcji dożywiania dzieci i pomocy 
najuboższym rodzinom. Wielu młodych ludzi otrzy-
mało obuwie, a także telefony potrzebne w tym kraju 
do zdalnej nauki. ■

8 grudnia br., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP w kościele NMP Matki Miłosierdzia na war-

szawskich Stegnach, została odprawiona Msza św. z oka-
zji święta patronalnego Zgromadzenia Księży Marianów. 
Eucharystia sprawowana była w intencji Stowarzyszenia 
Pomocników Mariańskich i wszystkich przyjaciół oraz 
dobrodziejów Zgromadzenia. Mszy św. przewodniczył 
ks. Tomasz Sekulski MIC, rektor Wyższego Semina-
rium Duchownego Zgromadzenia Księży Marianów 
w Lublinie, a koncelebrował ks. Łukasz Wiśniewski MIC, 
dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich. 
W homilii ks. Sekulski podkreślił, że „Maryja przyjmu-
je wszystko, co ją spotyka, jako łaskę. Maryja uczy nas 
przyjmowania – najpierw przyjęła Archanioła Gabriela, 
przyjęła powołanie i dzięki temu Jezusa, przyjęła cierpie-
nie pod krzyżem, Jana i nas wszystkich jako swoje dzie-

ci. Pokazuje nam również, jak zgadzać się na to, aby Bóg 
działał w Jej życiu. Dla nas to najlepsze postawy, jakie mo-
żemy wybrać – dać się poprowadzić Jej drogą. To pokazu-
je prawdę o naszym życiu”. ■

POLSKA

Obchody święta patronalnego na warszawskich 
Stegnach
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„K ontynuujemy prace przy budowie kościoła – 
opowiada ks. Krzysztof Pazio MIC, misjonarz 

z Kamerunu. – W zeszłym roku pora deszczowa trwała 
wyjątkowo długo, a dopiero po jej zakończeniu mogli-
śmy zająć się kładzeniem dachu. Zbiory kakao, które 
kończą się zwykle w połowie listopada, przez pogodę 
trwały jeszcze w grudniu. Zrobiliśmy też pustaki po-
trzebne do dokończenia budowy. W styczniu rozpo-

częliśmy natomiast budowę szwalni. Było to możliwe 
dzięki wsparciu Pomocników Mariańskich. Będzie to 
miejsce, gdzie samotne kobiety, często matki, będą 
mogły zdobyć zawód, a dzięki temu będą miały źródło 
utrzymania. Niestety, obserwujemy jak wiele młodych 
dziewczyn z powodu swojego macierzyństwa jest od-
rzucanych przez bliskich i funkcjonuje na marginesie 
społeczeństwa”.  ■
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KAZACHSTAN

Oratorium pomaga kolejnym dzieciom

Misjonarz w Kazachstanie, ks. Grzegorz Burdyń-
ski MIC opowiada, że Oratorium im. Dobrego 

Pasterza, działające w biednej dzielnicy Fiedorowka 
na przedmieściach Karagandy, coraz bardziej rozwija 
swoją działalność. Kolejni podopieczni zgłaszają się po 
pomoc. Dzieci mogą liczyć na ciepły posiłek, zabawę 

z rówieśnikami, katechezę. Misjonarze organizują im 
zajęcia dodatkowe, finansują mundurki i wyprawki 
szkolne, a najlepszym stypendia. To wszystko nie by-
łoby możliwe bez wsparcia Pomocników Mariańskich, 
którzy swoimi ofiarami nie tylko umożliwiają działal-
ność Oratorium, ale także poszerzają jego działanie.  ■

KAMERUN

Budowa kościoła i szwalni
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ks. prof. Waldemar Chrostowski

WKsiędze Rodzaju czytamy: 
„Bóg stworzył człowieka na 

swój obraz, na obraz Boga go stwo-
rzył; mężczyzną i kobietą stworzył 
ich” (Rdz 1,27). Skoro mężczyzna 
i kobieta stanowią dwa równorzęd-
ne, chociaż odmienne, sposoby by-
cia człowiekiem, istnieją więc dwa 
równorzędne, chociaż odmienne, 
sposoby ludzkiego doświadczenia 
duchowego. Znajdują one wyraz 
z jednej strony w wypełnianiu spe-
cyficznych tylko dla siebie zadań 
i związanej z nimi odpowiedzialno-
ści, a z drugiej w charakterystycz-
nym dla danej płci przeżywaniu ży-
cia duchowego, którego przejawem 
jest modlitwa.

Kobiecość w Bożym planie 
stworzenia

O ile we współczesnej refleksji 
nad kobiecością dominują katego-
rie psychologiczne i socjologiczne, 
o tyle podstawę biblijnej koncepcji 
duchowości kobiecej stanowi te-
ologia. Pismo Święte nie zostawia 
żadnej wątpliwości co do tego, że 
męskość i kobiecość wynikają z na- 
turalnego, wpisanego w dzieło stwo- 
rzenia, zróżnicowania biologicz-
nego, psychologicznego i emocjo-
nalnego. Po stworzeniu człowieka 
i podarowaniu mu ogrodu Eden 
Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby 
człowiek był sam; uczynię mu po-
moc odpowiednią dla niego (Rdz 
2,18). Ta „pomoc” nadeszła wraz ze 
stworzeniem kobiety, gdy człowiek, 
który uświadomił sobie, że nie jest 
zwierzęciem oraz, że jest mężczy-
zną, zawołał: „Ta dopiero jest kością 
z moich kości i ciałem z mojego cia-

ła!” (Rdz 2,23). Niezwykła fascyna-
cja ma źródło we wzajemnym uzu-
pełnianiu się, zarówno w wymiarze 
cielesności i fizyczności, jak też du-
chowości i psychologii. Kobiecość 
nie jest czymś nabytym w kontek-
ście pewnej kultury i wychowania, 
ani nie jest skutkiem zaprogramo-
wanej politycznie i społecznie roli 
kobiet. Jest dziełem Boga i Jego da-
rem urzeczywistnionym w osobach 
dwojga płci. Nieporozumieniem 
i wielkim nadużyciem jest maskuli-
nizacja kobiet i – na drugim biegu-
nie – feminizacja mężczyzn. 

Cielesność i płciowość są nie-
rozłącznie związane z płodnością 
i przedłużaniem istnienia rodza-
ju ludzkiego, co znajduje wyraz 
w ojcostwie i macierzyństwie. Ewa, 
która „stała się matką wszystkich 
żyjących” (Rdz 3,20), zapoczątko-
wała wydawanie na świat dzieci. 
Jest to absolutnie uprzywilejowa-
ne i najważniejsze zadanie kobie-
ty. Na kartach Biblii znajdujemy 
wiele świadectw pragnienia daru 
macierzyństwa. Poczynając od żon 
patriarchów – Sary, żony Abraha-
ma, Rebeki, żony Izaaka i Racheli, 
żony Jakuba – macierzyństwo, naj-
pierw upragnione, a następnie wy-
proszone i podarowane, dopełnia 
sensu ich życia. W macierzyństwie 
w pełni urzeczywistnia się to, co 
specyficznie kobiece, a mianowi-
cie otwartość na przyjęcie nowego 
życia oraz czuła troska o jego prze-
trwanie i rozwój na etapie „życia 
ukrytego”. W całej Biblii nie ma ani 
jednego przypadku tego, że poczę-
cie i wydanie dziecka na świat były 
niechciane. Agresywny feminizm 
żądający swobody dokonywania 
aborcji jest całkowicie sprzeczny 
z wolą Boga.  

Duchowość kobieca w perspek-
tywie biblijnej dowartościowuje 
współpracę z Bogiem w dziele płod-
ności, rodzicielstwa i macierzyń-
stwa. Dlatego mężczyzna i kobieta 
nawzajem siebie potrzebują, zaś ich 
powołania się uzupełniają. Do spoj-
rzenia właściwego dla Starego Testa-
mentu druga część Biblii, czyli Nowy 
Testament, dodała nowy wymiar, 
o wydźwięku chrystologicznym: ma- 
cierzyństwo fizyczne zostało wzbo-
gacone o macierzyństwo duchowe. 
Od zarania chrześcijaństwa mnisz-
ki, które w swoich wspólnotach 
sprawują funkcję przełożonych, na- 
zywa się „matkami”. Ten sam ty-
tuł przysługuje również tym cha-
ryzmatycznym przywódczyniom, 
które cieszą się niezwykłym autory-
tetem, a budząc szacunek i uznanie, 
stanowią wzory do naśladowania 
w duchowej drodze, która prowa-
dzi do Boga. 

Duchowość kobieca 
– perspektywa biblijna

Duchowość kobieca 

w perspektywie biblijnej 

dowartościowuje 

współpracę z Bogiem 

w dziele płodności, 

rodzicielstwa 

i macierzyństwa. 

Dlatego mężczyzna 

i kobieta nawzajem 

siebie potrzebują, 

zaś ich powołania się 

uzupełniają.
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 Jan Steen, Tobiasz i Sara z Archaniołem Rafaelem, 1658-1660

Życie duchowe kobiet
Specyfika kobiecości idzie w pa-

rze z przeżywaniem życia duchowe-
go. Pod tym względem obserwuje 
się dużą złożoność i różnorodność, 
uwarunkowaną kontekstem histo-
rycznym, społecznym, kulturowym 
i obyczajowym. Istnieją różne wzor-
ce kobiecości, tak czy inaczej zawsze 
powiązane z macierzyństwem oraz 
małżeństwem i rodziną. Nie wszyst-
kie są godne akceptacji i pochwa-
ły, zwłaszcza gdy czynią z kobiety 
ofiarę męskiego punktu widzenia 
i androcentrycznej wrażliwości. 
Było (i jest) tak w wypaczonych 
społeczeństwach patriarchalnych, 
a współcześnie wyraża się w po-
strzeganiu i traktowaniu kobiecości 
według wzorca męskości. 

Życie duchowe kobiet, o których 
mowa w Biblii, ma bardzo wiele 
wspólnego z pragnieniem macie-
rzyństwa i rolą matki. Niepłodność, 
przeżywana jako dotkliwa niepeł-
nosprawność kobiet, osłabiała ich 
samoocenę i poczucie wartości. Po-
czynając od Sary i Hagar, często była 
przedmiotem wielkiego smutku, 
a nawet zazdrości i rywalizacji kobiet 
między sobą (Rdz 16,1-6; 21,1-13). 

Anna, matka Samuela, długo wypra-
szała dar poczęcia i narodzin swego 
syna, a gdy została matką, uznała, 
że jej obowiązkiem jest wdzięczność 
wobec Boga, Dawcy wszelkiego ży-
cia (1 Sm 1,1-28). Podobne przeży-
cia duchowe towarzyszyły Elżbiecie, 
matce Jana Chrzciciela (Łk 1,5-25). 
Aczkolwiek jego poczęcie i narodzi-
ny zostały przedstawione z męskiej 
perspektywy, to pod koniec wy-
brzmiały słowa kobiety: „Tak uczynił 
mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaska-
wie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród 
ludzi” (w. 25). W takich i podobnych 
okolicznościach było dobrze widać, 
że kobieta potrzebuje wsparcia męż-
czyzny. Kobieca duchowość nie ist-
nieje bowiem w jakiejś próżni, lecz 
w relacji do męskiej duchowości. Je-
żeli ta druga nie jest dojrzała i odpo-
wiedzialna, kobieta zostaje zraniona 
i bardzo cierpi. Ponieważ jej wrażli-
wość ma w dużej mierze charakter 
emocjonalny, cierpienie kobiety nie 
pozostaje bez wpływu na jej fizycz-
ność – wygląd i sposób bycia.

Szczególny owoc życia ducho-
wego stanowi modlitwa. Stary Te-
stament zawiera kilka pięknych 
modlitw zanoszonych przez kobiety. 

Miriam, siostra Mojżesza, po przej-
ściu Izraelitów przez Morze Czer-
wone opiewa dobroć i moc Boga 
(Wj 15,21); Anna modli się podczas 
ofiarowania Samuela na służbę Bożą 
(1 Sm 2,1-10); Tobiasz i Sara, cór-
ka Raguela, modlą się (wspólnie!) 
o pomyślność w życiu małżeńskim 
(Tb 8,5-8); Judyta modli się o oca-
lenie swego narodu (Jd, 9,2-14); 
Estera błaga Boga o wsparcie w ob-
liczu niebezpieczeństwa (Est 4,17 
l-z). Każda z tych modlitw wyrosła 
z głębi kobiecego wnętrza i skutko-
wała wydarzeniami, które zostały 
włączone w Boży plan zbawienia. 
Wzorem modlitwy chrześcijańskiej, 
karmionej wiarą i pobożnością bi-
blijnego Izraela, jest modlitwa Ma-
ryi, znana jako „Magnificat”. Zna-
mienne, że została wypowiedziana 
podczas spotkania dwóch kobiet – 
podeszłej w latach Elżbiety i młodej 
Maryi, przy czym obie spodziewały 
się narodzin swojego dziecka. Dzię-
ki ufnej wierze Maryi i w Niej Bóg 
przybrał ludzkie ciało, a dokonując 
jego przebóstwienia, potwierdził 
głęboką więź między Duchem Świę-
tym, Dziewicą Maryją i kobiecą du-
chowością. ■
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Jest Pani autorką filmu „Położna” 
o położnej Stanisławie Leszczyń-
skiej, prywatnie Pani ciotecznej 
babci, która, będąc więźniarką Aus-
chwitz-Birkenau, uratowała ponad 
3000 dzieci, a dziś jest kandydatką 
na ołtarze. Dlaczego zrobiła Pani 
ten film właśnie teraz? 

Do przygotowania tego filmu 
zostałam zaproszona już w 2009 r., 
ale powstał on dopiero niedawno, 
gdyż na początku napotkałam wiel-
kie przeszkody w jego realizacji. To 
były bardzo duże trudności, za któ-
re zapłaciłam zdrowiem fizycznym, 
a także finansowo. Wszystkie dro-
gi wydawały się być pozamykane. 

I wtedy prof. Jacek Bławut, ojciec 
chrzestny mojej córki, powiedział: 
„Przestań się męczyć, po prostu 
złóż scenariusz tego filmu do PISF” 
(Państwowego Instytutu Sztuki Fil-
mowej). Odpowiedziałam „A kto 
dziś zainteresuje się scenariuszem 
filmu o takiej postaci?”, ale poszłam 
za jego radą. I okazało się, że sce-
nariusz został przyjęty i to jedno-
głośnie! Przed filmem otwarły się 
wszystkie drzwi. Premiera odbyła 
się na deskach Teatru Wielkiego 
w Łodzi – tego samego teatru, na 
którego deskach występowałam 
jako małe dziecko, a potem marzy-
łam, że będę śpiewać na tamtejszej 

scenie. Marzenie o śpiewaniu nie 
spełniło się, bo po pierwszym roku 
na wydziale wokalno-aktorskim 
padło mi gardło, ale premierę filmu 
zorganizowano właśnie tam. Potem 
film dostał się na festiwal w Krako-
wie, gdzie pokazano go poza kon-
kursem. Na następnym festiwalu 
zdobył wyróżnienie, a kolejny festi-
wal wygrał. Teraz film jest pokazy-
wany w całej Polsce, przy pełnej wi-
downi, przy dodatkowych seansach. 
Film był już w Budapeszcie, jestem 
zaproszona do Rzymu i do Oslo. 
Film ma być pokazany w Berlinie, 
Monachium, Düsseldorfie, Kolonii 
i podobno w Tel Awiwie... Przy-
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Z Marią Stachurską, reżyserem, scenarzystką, dokumentalistką, autorką 
książek, filmów i słuchowisk radiowych, piszącą ikony, prowadzącą własną 
autorską Pracownię Sztuk Wszelakich, a także promotorką Bractwa 
Niepokalanego Poczęcia NMP i koordynatorem krajowym Apostolatu Maryi 
Królowej Trzeciego Tysiąclecia, mamą i babcią, rozmawiała Lucyna Słup.

Kobieta ma w życiu
  swoje miejsce
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znam, że tego się nie spodziewałam 
i myślę, że to Ciocia Stasia zaczęła 
wynagradzać moje trudy. 

A wracając do Pani pytania: my-
ślę, że Stanisława Leszczyńska jest 
kobietą na obecne czasy. Film był 
gotowy, gdy rozpoczęły się strajki 
kobiet. Gdyby powstał wcześniej, 
byłby jedną z opowieści o wielkich 
postaciach, które często przechodzą 
niezauważone. Ale to nie był ten 
czas. I potwierdził to na premie-
rze abp Grzegorz Ryś. Gdy padło 
pytanie, kiedy będzie beatyfikacja 
Stanisławy Leszczyńskiej i dlaczego 
jej proces beatyfikacyjny tak długo 
trwa, Arcybiskup odpowiedział, że o 
tym kto i kiedy ma zostać ogłoszony 
świętym, decyduje Bóg. Dla mnie te 
piękne słowa były kluczem pozwala-
jącym mi zrozumieć, dlaczego film 
nie mógł powstać wcześniej. 

Czy docierały do Pani głosy, że 
ten film coś zmienił w ludzkich 
sercach? Że postawił pytania, że 
pobudził do refleksji? 

Tak. Opowiem o jednym z ta-
kich wydarzeń, które miało miejsce 
w 2009 r. Byłam wtedy odpowiedzia- 
lna za wspólnotę maryjną w koście-
le Najświętszego Zbawiciela w War-
szawie. I pewnego dnia jedna z kole-
żanek mówi mi: „Wiesz, spotkałam 
się z niesamowitą postacią. To Sta-
nisława Leszczyńska, położna z Au- 
schwitz. Może zrobilibyśmy o niej 
wystawę”. Odpowiedziałam: „Rób. 
To jest moja cioteczna babcia, 
mogę dać Ci dużo zdjęć”. Wystawa 
powstała i na otwarciu pojawiła się 
osoba, która szukała kogoś z rodzi-
ny Stanisławy. Była to niewysoka, 
okrąglutka młoda kobieta, Ker-
ry Ryan z Nowego Jorku. Została 
skierowana do mnie. I zaczęłyśmy 
rozmawiać. Okazało się, że Kerry 
przeczytała kiedyś w Nowym Jorku 
w jakiejś gazecie artykuł o Stanisła-
wie. Tak ją ta postać zachwyciła, że 
wróciła do Kościoła katolickiego, 
z którego odeszła, przyjęła sakra-
ment bierzmowania i jako swoją 

patronkę bierzmowania obrała so-
bie Stanisławę Leszczyńską, przyj-
mując jej imię. Mało tego: skończy-
ła szkołę położnych, a po dyplomie 
przyjechała do Polski, by poznać le-
piej Stanisławę i jej rodzinę. Długo 
utrzymywałyśmy kontakt listowny, 
więc wiem też, że gdy jej przyja-
ciółka zaszła w nieplanowaną ciążę 
i mimo wielu rozmów z Kerry chcia-
ła ją usunąć, Kerry postanowiła jej 
towarzyszyć w drodze do jednej 
z największych klinik aborcyjnych 
w Stanach, gdzie zaplanowana była 
ta aborcja. Gdy dziewczyna weszła 
do budynku, Kerry usiadła na kra-
wężniku z różańcem i zdjęciem Sta-
nisławy Leszczyńskiej w ręku i za- 
częła się modlić. Po godzinie jej 
przyjaciółka wyszła z płaczem, 
mówiąc, że nie dała rady usunąć 
tej ciąży… Niestety, nie mam teraz 
z Kerry kontaktu, ale wiem, że jest 
związana z jakimś ruchem pro-life. 

To bardzo mocne świadectwo zza 
oceanu, a tutaj w Polsce spotkałam 
wiele osób, które modlą się do Stani-
sławy o potomstwo. I zostają wysłu-
chane. 

Czy Stanisława Leszczyńska mo-
głaby coś powiedzieć dzisiejszym 
kobietom?

Pewnie tak, napisałam o tym 
w książce „Położna. O mojej cioci 
Stanisławie Leszczyńskiej”. Ale my-
ślę, że równie interesujące byłoby to, 
co dziś kobiety powiedziałyby Stani-
sławie… Ale o to trzeba by te młode 
kobiety zapytać. 

Jak Pani postrzega dzisiejsze ko-
biety? 

Jestem daleka od oceny. Nie mogę 
się wypowiadać za kobiety, bo każda 
ma swoja historię, swój bagaż, swoje 
doświadczenie, swoje środowisko… 
To są bardzo różnorodne klimaty. 
Na pewno przeraża mnie masowość 
działania, widoczna choćby pod-
czas strajku kobiet, gdzie krzyczy się 
często nie w tej sprawie, dla której 
się strajk zebrał, ale daje się upust 

wszystkim swoim emocjom… Wie-
le z tych kobiet, które były tam obec-
ne, nie krzyczało w sprawie aborcji. 
Rozmawiałam z wieloma, mówiły, 
że chcą wolności, że Pan Bóg dał im 
wolność i one chcą doświadczyć tej 
wolności, niezależnie od tego, czy 
to będzie grzech czy nie… No cóż, 
Pan Bóg rzeczywiście dał nam wol-
ność i pewnie więcej można zrobić, 
dając tę wolność człowiekowi i for-
mując go. Kiedyś, przyznaję, byłam 
bardziej radykalna, ale życie mnie 
„stępiło”. Widzę, że wiele kobiet jest 
zbuntowanych. Zwłaszcza młodych, 
spotykam takie w środowisku mojej 
córki. [Córką Marii Stachurskiej jest 
Anna Lewandowska, sportowiec, 
trenerka fitness i dietetyczka, żona 
Roberta, mama Klary i Laury – dop. 
red.]. Krzyczą, bo gdzieś głęboko 
pragną wolności. 

Myśli Pani, że można do nich do-
trzeć z Ewangelią? 

Gdy moja córka była jeszcze 
w liceum, często woziłam ją samo-
chodem, a wraz z nią i jej koleżanki. 
Ania prowokowała wówczas rozmo-
wy „z pogranicza”. Mówiła na przy-
kład: „Wiecie, Iksińska jest w ciąży  
i chce usunąć. Co wy na to?”. Do-
piero później się zorientowałam, że 
mówiła to głośno, bo chciała bym 
i ja wypowiedziała swoje zdanie, 
i żeby koleżanki je usłyszały… 

Jeżdżę nieraz na obozy organizo-
wane przez moją córkę, na których 
jest ze 150 kobiet różnych wiar i wyz- 
nań. Kiedyś, kiedy byłam obec-
na na jej wykładzie, mówiła o tym, 
jak sobie radzić w trudnych sytua-
cjach życiowych i podawała różne 
sposoby m.in. jogę. Przyznam się, 
że pomyślałam wtedy: „Po co ona 
tym kobietom takie rzeczy opowia-
da?”. A wtedy słyszę, jak ona mówi: 
„A chcecie wiedzieć, jak ja sobie ra-
dzę w trudnych chwilach? Różańcem 
i Eucharystią. A jeśli chcecie się cze-
goś więcej dowiedzieć na ten temat, 
to tam siedzi moja menadżerka, która 
jest we wspólnocie Mocni w Duchu,▶ 
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Kobieta ma w życiu
  swoje miejsce
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◀ a tam – moja mama, która prowa-
dzi wspólnotę maryjną i też może 
wam coś powiedzieć na ten temat”. 
Myślę, że w ten sposób zrobiła o wiele 
większą robotę, niż gdyby się skupiła 
tylko na czysto katolickim wymiarze. 

Wiele osób nie ma w ogóle świa-
domości wiary. Gdyby obudzić 
w nich pragnienie wiary i sens bu-
dowania relacji z Bogiem to na-
tychmiast zmieniłaby się ich po-
stawa moralna. Jeśli wierzę w Pana 
Boga i mam z Nim osobistą relację, 
to ta pionowa relacja oddziałuje na 
moje poziome relacje, relacje z in-
nym ludźmi. I oczywiście pojawia 
się tutaj krzyż. Pojawia się krzyż 
i ból, bo walczę ze sobą, a jednocześ-
nie wychodzę do drugiego człowie-
ka, któremu mam przekazać miłość 
płynącą z relacji z Bogiem i w ten 
sposób iść ku harmonii. Ale gdy nie 
ma pionowej relacji, wówczas, no 
cóż, mamy to, co mamy. Przypo-
mina mi się tutaj historia ze strajku 
kobiet. Gdy jedna z protestujących 
młodych dziewcząt zaczęła coś ma-
lować na kościele, podeszła do niej 
starsza pani, uklękła i pocałowała 
jej stopy, mówiąc: „Ja cię kocham”. 
„Rozwaliła” zupełnie tę dziewczy-
nę, która się podobno nawróciła… 

Co dla Pani osobiście jest ważne 
w przeżywaniu kobiecości? 

Jestem kobietą spełnioną. Mam 
swój bagaż. Doświadczyłam w ży-
ciu wszystkiego: miłości, radości, 
zdrady, bólu i gniewu i w związku 
z tym mogę spojrzeć na życie tro-
chę z innej perspektywy. Młodość 
ma to do siebie, że się buntuje, ja 
też się buntowałam. Czasem patrzę 
na te młode pary, które żyją w har-
monii z Panem Bogiem, nie buntu-
ją się, żyje im się prościej… 

Jestem tradycjonalistką. Ważne 
jest dla mnie budowanie życia tak, 
że kobieta ma w nim swoje miejsce. 
I nie jest to miejsce, w którym kobie-
ta walczy z mężczyzną, lecz „jej włas-
ne” miejsce. Kobieta myśli inaczej 
niż mężczyzna. Trzeba o tym pamię-

tać, bo mózgu nie zmienimy nawet 
po przeszczepie narządów. Kobieta 
chce mieć rodzinę, dbać o „gniazdo” 
i myślę, że musi być bardzo zraniona, 
jeśli to wypiera. Kobieta jest ostoją 
w domu, mężczyzna jest zdobywcą, 
łowczym i tym, który ma zadbać 
o byt. Zastanawiam się, czy gdyby 
nie było tego przełomu, że kobieta 
aspiruje do roli mężczyzny, a męż-
czyzna czuje się bardziej zniewieś-
ciały, czy nie byłoby lepiej? Czy tam-
ten świat, który gdzieś odchodzi, nie 
był bardziej uporządkowany.

Nie czuję się więźniem, myśląc tak 
tradycyjnie o roli kobiety. Oczywiście 
kobieta może iść do pracy, ja całe ży-
cie pracowałam. Taki był mój wybór, 
podyktowany też okolicznościami. 
Miałam w tym szczęście, bo całe ży-
cie mogłam robić to, co uważałam za 
słuszne i co mnie interesowało. Jak 
robiłam filmy, to o tematyce, któ-
ra może była niewygodna, ale dla 
mnie – najważniejsza. W pewnym 
momencie zdałam sobie sprawę z te- 
go, że moją pasją jest Pan Bóg, stąd 
wynikły moje dalsze decyzje i moje 
spojrzenie na świat. 

Co Pani pomaga na co dzień cie-
szyć się swoją kobiecą rolą? 

Myślę, że osobista relacja z Pa-
nem Bogiem. Ona daje mi siły 
nawet w takim momencie, gdy mi 
brak sił. To są siły do podniesienia 
się. Znam też moc przebaczenia. 
Gdy zostałam pierwszy raz bardzo 
zraniona, modliłam się 5 lat o prze-
baczenie, w tym ponad rok, bym 
mogła wypowiedzieć imię osoby, 
która mnie zraniła. I rzeczywiście, 
przebaczenie przyszło jako dar, 
a tym samym dostałam wielką ła-
twość wybaczania w przyszłości. 

Czerpię siłę z Ewangelii, także 
z relacji z Matką Bożą. Byłam Jej 
oddana w Niepokalanym Poczę-
ciu. Moja mama śniła, że urodzi 
się dziewczynka, że będzie wyglą-
dała w określony sposób i że uro-
dzi się przed 8 grudnia, czyli przed 
Niepokalanym Poczęciem i ma 
mieć na imię Maria. Tak się stało… 
I dlatego mam to imię. Babcia kaza-
ła zbierać stokrotki, by przyozdobić 
obrazek Maryi… To wszystko stało 
się dla mnie jasne, gdy po wielu la-
tach zostałam Promotorem Bractwa 
Niepokalanego Poczęcia pod au-
spicjami Księży Marianów, pierw-
szą osobą świecką na tym miejscu, 
w dodatku kobietą. Jest to dla mnie 
wielkim zaszczytem. Z księżmi ma-
rianami jestem związana od 1993 r., 
kiedy to realizowałam pierwszy film 
na ich zlecenie. Niedługo potem 
przyjęłam Niebieski Szkaplerz Nie-
pokalanego Poczęcia. Pamiętam, 
gdy kiedyś ks. Piotr Marchewka 
MIC powiedział do mnie: „Ty jesteś 
nasza, jesteś marianka”. Zrozumia-
łam wtedy moje powołanie maryj-
ne. A porozrzucane puzzle raptem 
utworzyły fragment obrazu mojego 
życia. 

Byłam wychowana w wierze i to 
mi daje dużą siłę. Ale też siłę znaj-
duję w bajkach. Babcia mi je czyta-
ła. Uwielbiałam „Królową Śniegu” 
Andersena, wiele razy w życiu utoż-
samiałam się z Gerdą. Teraz rozu-
miem, że moja babcia chciała mnie 
w ten sposób nauczyć czegoś waż-
nego o życiu.  ■

 Stanisława Leszczyńska (ok. 1935)
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Kobiecość to siła…

Piękno kobiecości to dla mnie różnorodność. Po-
łączenie cech potencjalnie przeciwstawnych. Siła 

i delikatność. Takie były i są kobiety w mojej rodzinie. 
Bo kobiecość nie jest tylko wrodzona. Kształtuje się 
pod wpływem najbliższego otoczenia. Uczysz się jej, 
podpatrując kobiety ze swojej rodziny. Dla mnie taki-
mi wzorami były prababcia, babcia i mama.

Prababcia mimo braku wykształcenia miała wielki 
szacunek do wiedzy i umiłowanie książek. Była bardzo 
pracowita. Jak większość kobiet ze swojego pokolenia 
potrafiła zrobić wszystko, w tym szyć, haftować, robić 
na drutach. W niedzielę elegancko ubrana z misternie 
ułożonymi białymi włosami szła do kościoła. Miała 
w sobie niesamowite pokłady ciepła i czułości. Za jej 
przytulaniem tęsknię do dzisiaj.

Babcia była bardzo zaradna. Nie było dla niej rzeczy 
nie do zrobienia. Prowadziła wzorowo dom i pracowa-
ła zawodowo. Nauczyła nas, że musisz sobie dać radę 
w każdej sytuacji. Jesteś dziewczynką, nosisz sukienki, 
ale jeśli ktoś Ci dokucza, to masz się bronić. Bądź zde-
cydowana, miej swoje zdanie, zdobywaj nowe umie-
jętności. A jednocześnie opiekuj się słabszymi i dbaj 
o swoją rodzinę. Uwielbiałyśmy do niej jeździć na wa-
kacje, rozpieszczała nas do granic możliwości.

Mama jest delikatna, łatwo się wzrusza. Szczególnie 
porusza ją nieszczęście innych, dlatego wspiera po-
trzebujących. Jej maksyma to: „Lepiej jest dawać, niż 
prosić”. Nauczyła nas szacunku do ludzi bez względu 
na to, kim są. Nauczyła, że kobieta musi być zadbana, 
czysta i kulturalna.

Kobiecość kojarzy mi się z ciepłem, przytulaniem, 
głaskaniem po głowie, ale także z siłą, pracowitością 
i zaradnością. Kobiecość to smak i zapach domowego 
jedzenia, biały obrus, odświętna porcelana. Kobiecość 
to dbałość o szczegóły, czerwona szminka, to białe 
włosy mojej babci.

 Sylwia

Powołana do kobiecości

Od samego poczęcia jestem kobietą. Urodziłam się 
kobietą. Jest to zbiór biologicznych cech, które 

odróżniają mnie od mężczyzny. Kiedy głębiej się nad 
tym zastanawiałam, zadałam sobie pytanie, co to dla 
mnie osobiście oznacza? Zostałam powołana do ko-
biecości w momencie, kiedy Bóg mnie powołał do 

życia. To jest dla mnie swego rodzaju zadanie, przy-
wilej i wyzwanie. To nie definiowanie siebie poprzez 
to, co osiągnęłam w życiu, ale poprzez to kim jestem. 
Wszystko to, co zauważam w sobie, czy to dobre rzeczy 
czy złe, kształtują mnie jako osobę. Codziennie biorę 
odpowiedzialność za to, jaką decyzję podejmę. Co wy-
biorę. Co zrobię ze swoim życiem. To kształtuje moją 
kobiecość. To kształtuje moją wrażliwość, odwagę, 
pracowitość, szczerość. Każdy wybór dobra w moim 
życiu sprawia, że czuję się w nim bardziej na miejscu: 
spełniona, wolna, radosna, po prostu szczęśliwa. Nie 
mam rodziny: męża ani dzieci, które pozwoliłyby mi 
(być może) rozszerzyć rozumienie kobiecości. Mierząc 
się z nieplanowanym panieństwem, musiałam sięgnąć 
głębiej w siebie, by nie definiować swojej kobiecości 
przez pryzmat rodziny i macierzyństwa. To trudne, 
ale nie niemożliwe. Bóg nie zostawił mnie samej sobie. 
Z Nim nie czuję się samotna. Pojawił się w moim życiu 
bardzo mocno w momencie, gdy miałam duży kryzys. 
Wtedy też doświadczyłam bliskiej z Nim relacji. Poczu-
łam Jego niesamowitą czułość i miłość do mnie. To był 
przełomowy moment w moim życiu. Zrozumiałam, że 
jestem dla Niego ważna. Wyobrażałam sobie, że tańczę 
przed Jezusem w białej sukni. Ten obraz towarzyszy 
mi do dziś. I w trudnych chwilach przypominam so-
bie, jakie uczucia mi w tym tańcu towarzyszą. Czuję 
się wtedy piękna, kochana, spokojna, ufna. Czuję się tą 
kobietą, którą Jezus chce widzieć we mnie. Tak więc lu-
bię się ładnie ubrać, zrobić sobie makijaż. Spotkać się 
na kawie i pogadać z bliskimi. Zrobić pyszny obiadek 
lub delektować się swoim ulubionym serialem. Najbar-
dziej kobieca jestem, gdy jestem sobą i przyjmuję to, 
kim jestem w oczach Boga: kobietą, którą podziwia, 
gdy tańczy dla Niego w białej sukni. Wtedy czuję się 
piękna, kompletna, kobieca.

 Weronika

Piękno kobiecości
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Ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC

Kiedy mówimy o wzorze, czy też 
o ideale, mamy na myśli taki 

punkt odniesienia, który dla danej 
osoby jest inspiracją, wyznaczni-
kiem pewnych postaw, sposobu by-
cia czy reagowania.

Kobiecość Maryi

Chyba większości z nas kobiecość 
kojarzy się z czułością, delikatnoś-
cią, intuicją, opiekuńczością, wraż-
liwością, rozwagą i wytrwałością. Te 
cechy nie stoją w sprzeczności z siłą, 
stanowczością i zdolnością do zno-
szenia trudów. Kobiety potrafią brać 
sprawy w swoje ręce, posiadają czę-
sto umiejętność podejmowania trud-
nych i odpowiedzialnych decyzji, ce-
chują się gotowością do poświęcenia, 
ofiarności i – co chyba najistotniej-
sze – radykalizmu. Najpiękniej ob-
jawia się on w miłości obejmującej 
całą kobietę: jej ciało, duszę, umysł 
i emocje. Ponieważ Maryja była na-
zwana przez anioła Gabriela „Pełną 
łaski”, należy być pewnym, że miała 
te cechy w stopniu doskonałym jako 
„uposażenie” dane przez Boga w mo-
mencie Jej Niepokalanego Poczęcia, 
ze względu na powołanie do bycia 
Matką Jezusa Chrystusa. 

Może nasunąć się pytanie: czy 
przez tę pełnię Maryja nie została 
w pewnym sensie odczłowieczona, 
wyobcowana? Może pojawić się po-
kusa myślenia, że wszystko przycho-
dziło Jej łatwo, bez wysiłku, w prze-
ciwieństwie do wszystkich innych 
kobiet różnych czasów i kultur. Łatwo 
pomyśleć, że nie musiała się zmagać. 
A cierpienie? Owszem było Jej udzia-
łem, ale jakby inaczej niż wszystkich 
innych matek patrzących na śmierć 
dziecka czy też martwiących się 
o jego przyszłość. Aby potwierdzić 
ten sposób myślenia ludzie mieli 
skłonność do tworzenia słodkawych, 

ckliwych opowieści o Maryi, której 
życie miałoby być lekkim stąpaniem 
po płatkach róż. Taka odrealniona 
Maryja jako kobieta wydaje się mieć 
mało wspólnego z losem dzisiejszych 
kobiet, tak bardzo doświadczających 
różnych cierpień. Jezus mówił: „po 
owocach poznacie” (Por. Mt 7,16). 
Pomijając rzewne opowieści w nie-
co bajkowym stylu, spróbujmy po-
patrzeć na Maryję – kobietę przez 
pryzmat tego, co możemy przeczytać 
o Niej w Piśmie świętym. Spójrzmy 
na Jej gesty, słowa, decyzje jako owoc 
tego, co było w Jej sercu. Pozwalają 
one odkryć prawdę o kimś. Co nam 
więc mówią? O czym świadczą? Czy 
jeszcze są ważne dla nas, dla kobiet 
i mężczyzn? Wszyscy zostaliśmy 
przez Boga wyposażeni w dary na-
turalne i nadprzyrodzone. To pew-
ne. Jednak z darem można zrobić 
wszystko: można go zmarnować albo 
rozwinąć i należycie wykorzystać. 
Należycie, czyli zgodnie z zamysłem 
Boga.

Wiara

Maryja, wolna od grzechu pier-
worodnego, jest obrazem kobiety 
takiej, jaką przewidział Bóg w swo-
im akcie stwórczym. Owa pełnia 
łaski, która była udziałem Maryi, 
jest owocem bycia obdarowaną. 
Jednak nie zwalniała Jej od podej-
mowania decyzji, od zmagania się 
z przeciwnościami losu, a nawet 
przed cierpieniem. Nie dawała Jej 
również pełni wiedzy. To nie jakaś 
nadprzyrodzona znajomość przy-
szłości prowadziła Ją poprzez kolej-
ne etapy życia. Siłą i fundamentem 
była dla Niej wiara, objawiająca się 
w zaufaniu Zbawicielowi. Jej czyste 
serce było wrażliwe na natchnienia 
Ducha Świętego, na głos Stwórcy, 
który brzmi w sercu nie skoncentro-
wanym na sobie, lecz na Bogu. Na 
pytanie postawione w czasie Zwia-

Maryja – wzór kobiety
stowania: „Jakże się to stanie?” (Łk 
1,34), usłyszała, że to Duch Święty 
Ją napełni i sprawi, że pocznie się 
w Niej Syn Boży. Od strony intelek-
tualnej taka odpowiedź mogłaby 
spowodować kolejne pytania i do-
ciekania. Cóż jednak Maryja mogła 
usłyszeć w tych słowach? To, że Bóg 
będzie działał, że kiedy On do czegoś 
powołuje, to również da wszystko 
to, co potrzeba, by to powołanie się 
wypełniło. Maryi to wystarczyło. Od 
Niej Bóg oczekiwał zgody na życie, 
które On sam będzie kształtował.

Tutaj warto pokusić się o od-
niesienie do życia każdej kobiety. 
Dzisiaj obserwujemy wiele sytuacji, 
w których mówienie o prawach ko-
biet służy do głoszenia ideologii, 
zarówno skierowanych przeciw ży-
ciu, jak i samym kobietom. Uzna-
nie równości kobiety i mężczyzny 
co do godności jest jednym z pod-
stawowych społecznych nakazów 
moralnych. Walka z handlem ko-
bietami, prostytucją, pornografią, 
zniewoleniem kobiet, choć trudna, 
przynosi wiele dobrych owoców. 
Jednak hasła głoszone na niektó-
rych manifestacjach sprzeciwiają 
się powołaniu kobiety do przekazy-
wania życia, sprowadzając je do jed-
nostkowej decyzji kobiety. Najważ-
niejszym kryterium jest komfort, 
wygoda, niechęć do poświęcania 
się. Dzisiaj mówienie o godności 
matki rodzącej dzieci jest niemod-
ne. Można by rozważać skąd i dla-
czego tak się dzieje. To proste. Jeśli 
Bóg znika z perspektywy, stając się 
jakimś nierzeczywistym mitem, 
a nie osobą, Panem wszelkiego 
stworzenia, wszystko traci swój naj-
głębszy sens. Historia staje się zlep-
kiem przypadkowych wydarzeń, 
życie jest sparaliżowane nieuchron-
nością śmierci, po której już nic nie 
ma. Człowiek zapomina, kim jest. 
Kobieta zapomina, co to znaczy być 
kobietą, mężczyzna – mężczyzną. 
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Rzucani falami kolejnych ideologii 
odcinamy się od źródła życia.

Dla Maryi wiara w Boga ozna-
czała relację, żywą więź z Nim. Bóg 
nie był zagrożeniem dla Jej wolno-
ści. Jego bliskość dawała Jej radość 
i przekonanie, że Jej życie ma głę-
boki sens. Słowa: „Oto ja służebnica 
Pańska” (Łk 1,38) wyrażały miłość 
i przywiązanie, radość i zaufanie. 
Niedługo po nich nastąpił „Magni-
ficat”, piękny hymn o miłości Boga 
i wielkości tych, którzy Go wybrali.

Cierpienie

Od samego początku Maryi nie 
zostało oszczędzone cierpienie. 
Oczami wyobraźni można zoba-
czyć Maryję patrzącą na zmagania 
Józefa, Jej męża. Widzimy Ją, kie-
dy niedługo przed narodzeniem 
Dzieciątka musi odbyć uciążliwą 
podróż do Betlejem, gdzie nie było 
stosownego miejsca na Jego uro-
dzenie. Odczuwamy Jej ból, gdy 
wydawało Jej się, że dwunastoletni 
Jezus się zagubił. Niepokój Matki, 
która słyszy, że Jej Syn, głosząc Do-
brą Nowinę, jest posądzany o kon-
szachty ze złym duchem, a nawet 
o chorobę psychiczną (Mk 3,20-
35). Aż wreszcie widzimy Ją pod 
krzyżem, z rozdartym sercem, bez- 
silną wobec cierpienia Jezusa. Za 
każdym razem Maryja musiała 
przeżywać emocje, takie jak ból 
i cierpienie, np. wtedy, kiedy mó-

wiła: „Synu, dlaczego nam to uczy-
niłeś?” (Łk 2,41-52). To nie emocje 
decydowały jednak. Choć wielu 
sytuacji nie rozumiała, chowała je 
w sercu, wierząc, że wierny Bóg w dal-
szym ciągu jest obecny w Jej historii, 
że to, czego nie pojmuje, wyjaśni się.

Kiedy Bóg wkracza w historię, 
nabiera ona zawsze sensu, by na 
końcu człowiek uznał, że jest szczęś-
liwy. Cierpienie bez oparcia w wierze 
staje się złowieszczym fatum, okrut-
nym działaniem zła, dając poczu-
cie bezsensu. Co Maryja mogłaby 
powiedzieć kobiecie pod krzyżem? 
Może to, że nie ma większego cier-
pienia niż cierpienie matki widzącej 
umieranie i okrutną śmierć swojego 
dziecka. Znając Jej wiarę i zaufanie, 
usłyszelibyśmy zapewne: „Ale to nie 
koniec: Bóg obiecał, a ponieważ jest 
prawdomówny i wierny, ta historia 
ma ciąg dalszy”. To zaufanie i wia-
ra pokazują się w czuwaniu Maryi 
z uczniami, na modlitwie oczekując 
dalszych wydarzeń, które były dzie-
łem Boga. W postawie Maryi może-
my odczytać wiarę, że ani cierpienie, 
ani śmierć nie mają ostatniego sło-
wa. I nie myliła się.

Radykalizm

Jest to szczególna cecha, któ-
rą zostały obdarzone kobiety. Kie-
dy kobieta naprawdę kocha, to jest 
w tym cała. W jej miłości nie ma 
rzeczy nieważnych. Zdolność od-

czuwania, intuicja, zaangażowanie 
całego jej człowieczeństwa sprawia, 
że każdy najdrobniejszy nawet gest 
jest ważny. Delikatny dotyk, słowo 
czułości, poczucie bycia kochaną, 
„zaopiekowaną”, docenioną za pięk-
no zewnętrzne i wewnętrzne mogą 
spowodować, że miłość wypełnia 
wszystkie zakamarki jej serca, ciała 
i duszy. Warto przypomnieć piękny 
tekst z Pieśni nad Pieśniami: „Wody 
wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie 
zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za 
miłość całe bogactwo swego domu, 
pogardzą nim tylko” (Pnp 8,7).

Oczywiście, można powiedzieć, 
że taką miłość ma sam Bóg. Ale czyż 
Bóg nie stworzył nas na swój obraz 
i podobieństwo? Czyż nie podzie-
lił się z nami tym, co sam posiada? 
Wydaje się, że taka umiejętność ko-
chania została udzielona właśnie ko-
biecie. Dlatego barbarzyństwem jest 
sprowadzanie jej potrzeby kochania 
tylko do cielesnych przyjemności 
i egoistycznej koncentracji na sobie. 
W ten sposób niweczy się zamiar 
Boga. Podobnym barbarzyństwem 
jest używanie kobiety przez męż-
czyzn do swoich egoistycznych celów 
i zachcianek. Przykłady można by 
mnożyć, czerpiąc z codziennego ży-
cia. Często mówimy o Maryi, że jest 
„cała piękna”. Cała, czyli pięknem jest 
ogarnięte Jej ciało, dusza, myśli, czy-
ny, emocje… Wszystko. I nie chodzi 
tu o jakieś kanony, mody, systemy 
psychologiczne, przyjęte normy. 
Piękną czyni Ją całkowite oddanie się 
Bogu. Dzięki temu oddaniu mogła 
być dobrą Matką Jezusa, a w konse-
kwencji Matką Kościoła, czyli nas 
wierzących. Dzięki temu pięknu mo-
gła być kochającą żoną Józefa. Dzięki 
temu pięknu, cierpiąc, nie złorzeczy-
ła, lecz ufała. Dzięki temu jest tym, 
kim jest i pozostanie na zawsze. Całą 
sobą mówi: „Nie bój się zaufać Bogu 
w każdej okoliczności życia”. Idąc tą 
drogą, każda kobieta odkryje głębię 
swojego piękna, powołania, pełnię 
kobiecości i darów udzielonych przez 
Stwórcę. ■
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Małgorzata Terlikowska

Nie jest łatwo w dzisiejszych cza-
sach być mamą. Jako kobiety, 

mamy jesteśmy cały czas oceniane, 
krytykowane, stawia nam się bardzo 
wysoką poprzeczkę. W tym pędzie 
za nierealnym ideałem umyka nam 
istota macierzyństwa, ten cud bez-
warunkowej miłości. 

Wojna matek z matkami trwa na 
dobre. Dotyczy różnych aspektów 
macierzyństwa. Najpierw jest licy-
towanie na poród – naturalny czy 
operacyjny, potem na karmienie – 
piersią czy butelką, potem rywaliza-
cja, które dziecko szybciej się czegoś 
nauczyło, z czym sobie lepiej radzi. 
Potem wojenki dotyczące ciała po 
ciąży – ogromna presja, by zacząć 
ćwiczyć zaraz po porodzie, bo pła-
ski brzuch to podstawa. Do tego po-
wrót do pracy. I jeszcze wiele, wiele 
innych kwestii, które powodują, że 
bycie mamą równa się wielki stres, 
bo jak to wszystko ogarnąć, jak na-
dążyć. Dodatkowo, niemal co dzień 
docierają do nas informacje od róż-
nej maści celebrytek na temat tego, 
jak szybko wróciły po ciąży do formy 
i jak wszystko można pogodzić, prze-
cież to tylko kwestia dobrej organiza-
cji. Jestem przekonana, że niejedna 
mama z takim komentarzem się 
spotkała. I niejedna zastanawiała się, 
co z nią jest nie tak, skoro ona jed-
nak nie nadąża. Zamiast więc cele-
brować narodziny, cieszyć się wspól-
nymi chwilami jako kobiety i matki 
jesteśmy wręcz zmuszane do udziału 
w jakiejś chorej rywalizacji. A przecież 
w macierzyństwie nie o to chodzi. 

Macierzyństwo to nie jest wojna, 
to nie są wyścigi. To jest wysiłek, któ-
rego owoce tak naprawdę zobaczy-
my za wiele lat. Może to oczywiście 
frustrować, ale chyba szkoda na to 
i czasu, i nerwów. Bycie mamą bywa 
męczące, nieraz brakuje sił, irytują 
krzyki dzieci, martwią ich choro-

by, niepokoi ich przyszłość i to, czy 
sobie poradzą, kiedy wyfruną spod 
naszych troskliwych skrzydeł. Ale 
macierzyństwo to nie tylko negatyw-
ne emocje. Choć ich też nie brakuje. 
Z drugiej strony macierzyństwo to 
też nie tylko idylliczny czas z różo-
wym bobasem, łatwy i bezproblemo-
wy. Bo czasem rzeczywistość bardzo 
nas potrafi zaskoczyć. Podczas zajęć 
w szkole rodzenia słyszałam, że nie 
ma nic naturalniejszego niż karmie-
nie piersią. Okazało się, że nasze 
dziecko było na to oporne. Nie po-
magały wizyty u specjalistów, spot-
kania z doradcami laktacyjnymi. Nie 
i już. Ileż łez wylałam, że jestem złą 
mamą, która własnego dziecka nie 
jest w stanie wykarmić piersią. Na 
szczęście pozostałe dzieci zrekom-
pensowały mi ten stres z nawiązką 
i karmiły się długimi miesiącami. 

Kiedy popatrzymy na życie na-
szych dzieci z szerszej perspektywy, 
zobaczymy, że nie jest to koniec świa-
ta. Te różne niepowodzenia, które 
nas spotykają po drodze, nie powin-
ny nam przesłaniać najważniejszej 
kwestii. Życie naszych dzieci jest cu-
dem i cudem jest też macierzyństwo. 
Łatwiej zrozumieć to komuś, kto 
o dzieci musiał walczyć i długo na nie 

czekać, kiedy każdy miesiąc zamiast 
radości przynosił łzy i rozczarowa-
nie, bo tego oczekiwanego cudu nie 
było. Kiedy się pobieraliśmy, byliśmy 
młodzi oraz zdrowi i spodziewaliśmy 
się, że Pan Bóg dość szybko pobłogo-
sławi nasze małżeństwo dziećmi. On 
jednak miał inny plan. Na pierwsze 
dziecko czekaliśmy pięć lat, na dru-
gie kolejnych pięć. Kilka razy usły-
szałam: „Niech się pani cieszy, że jest 
jedno, bo przy tych wynikach może 
więcej nie być”. Na szczęście na kolej-
ne dzieci nie musieliśmy już tak dłu-
go czekać. Każda ciąża, każdy poród 
to dla mnie zawsze było czekanie na 
coś niezwykłego.  

A kwestią istotną jest to, by tak 
przygotować nasze dzieci, by wyfru-
nęły z gniazda, by potrafiły zbudować 
swoje szczęśliwe rodziny, by umiały 
w swoim życiu wykorzystać to, w co 
je wyposażyliśmy na dorosłość, by 
umiały docenić nasz trud i wysiłek, 
nawet jeśli nie zawsze pójdą taką dro-
gą, jaką byśmy chcieli, żeby poszły. 
Cud macierzyństwa to też nieustane 
obdarowywanie bezwarunkową mi-
łością tych, których Pan Bóg postawił 
na naszej drodze. To On pozwolił, 
abyśmy każdego dnia towarzyszyli im 
w ich wzrastaniu i dojrzewaniu.  ■

Cud macierzyństwa
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ks. Maciej Zachara MIC

Uschyłku średniowiecza prawda 
o Niepokalanym Poczęciu Ma-

ryi, czyli o zachowaniu Jej przez Boga 
od grzechu pierworodnego, była 
w Kościele traktowana jako upraw-
niona, ale niezobowiązująca opinia 
teologiczna. Papież Sykstus IV (1471-
1484), osobiście będąc zwolennikiem 
Niepokalanego Poczęcia, na forum 
całego Kościoła nakazał zachowanie 
neutralności w tej kwestii. Zarówno 
zwolennicy jak przeciwnicy Niepo-
kalanego Poczęcia mieli prawo swo-
bodnego wyrażania swych opinii 
i nikomu nie wolno było potępiać 
opinii przeciwnej. Tę neutralność 
potwierdził w następnym stuleciu 
św. Pius V (1566-1572). Ten sam pa-
pież w 1570 r. promulgował potry-
dencki Mszał Rzymski, który miał 
odtąd obowiązywać w całym Koś-
ciele. Podstawą tego mszału był do-
tychczasowy Mszał Kurii Rzymskiej, 
używany w liturgii papieskiej. W do-
tychczasowym papieskim mszale pod 
datą 8 grudnia było święto Poczęcia 
Maryi z modlitwami zatwierdzonymi 
przez Sykstusa IV, wprost mówiący-
mi o Niepokalanym Poczęciu. Ponie-
waż Mszał Piusa V miał odtąd służyć 
w całym Kościele, przyjęto opcję 
kompromisową, zgodnie z zasadą 
neutralności. Święto Poczęcia Ma-
ryi zostało zachowane, ale modlitwy 
liturgiczne brzmiały bardzo ogólni-
kowo i nie mówiły nic o zachowaniu 
Maryi od grzechu pierworodnego.

W XVII w. następuje przesilenie 
i papieże porzucają dotychczasową 
postawę neutralności. Najpierw Pa-
weł V w 1617 r. zakazuje publicz-
nego wyrażania opinii przeciwnych 
Niepokalanemu Poczęciu Maryi. 
Grzegorz XV w 1622 r. zakazuje do-
minikanom, tradycyjnie niechętnym 

nauce o Niepokalanym Poczęciu, 
nazywać święto z 8 grudnia świętem 
Uświęcenia Maryi, zamiast Poczęcia. 
Dominikanie utrzymywali bowiem, 
że Maryja w swym poczęciu była ob-
ciążona grzechem pierworodnym, 
od którego następnie została uwol-
niona przez specjalny akt uświęcenia 
ze strony Boga. W końcu w 1661 r. 
Aleksander VII w bulli Sollicitudo 
omnium ecclesiarum publicznie wy-
powiada się za Niepokalanym Poczę-
ciem, wyraźnie określa, że przedmio-
tem tej prawdy wiary jest zachowanie 
Maryi od zmazy grzechu pierworod-
nego i zakazuje zwalczania tej praw-
dy, choć powstrzymuje się od potę-
pienia opinii przeciwnej.

Ponieważ XVII wiek to również 
czas życia i działalności św. Stanisła-
wa Papczyńskiego, który dla szerze-
nia kultu Niepokalanego Poczęcia 
Maryi założył zakon marianów, war-
to pokrótce wspomnieć, jaka sytu-
acja pod tym względem panowała 
w Polsce. Święto Poczęcia Maryi 
było w Polsce znane od XIV w., rów-
nież od tego czasu zaznacza się silny 

wpływ ruchu immakulistycznego 
(na rzecz Niepokalanego Poczęcia), 
zarówno w środowisku krakowskim 
jak gnieźnieńskim. Immakulista-
mi było wielu teologów Akademii 
Krakowskiej. Bardzo rzetelny traktat 
o Niepokalanym Poczęciu napisał 
Stanisław Bieda z zakonu bożogrob-
ców (zm. 1574 r.), propagatorami 
Niepokalanego Poczęcia byli także 
kard. Stanisław Hozjusz oraz wybit-
ni jezuici Jakub Wujek i Piotr Skar-
ga. Św. Stanisław Papczyński odebrał 
swoją teologiczną formację u jezu-
itów i pijarów. Oba te zakony były 
immakulistyczne, założyciel pijarów 
św. Józef Kalasanty ułożył Koronkę 
Dwunastu Gwiazd, sławiącą Nie-
pokalane Poczęcie i Wniebowzięcie 
Maryi. Immakulizm św. Stanisława 
harmonijnie wpisuje się w kontekst 
ówczesnej polskiej teologii i poboż-
ności, współbrzmi także z ówczes-
nym trendem ogólnokościelnym. 

Po XVII w. można już mówić 
o powszechnym poparciu w Kościele 
dla doktryny o Niepokalanym Po-
częciu. Wreszcie w połowie XIX w. 
bł. Pius IX podjął inicjatywę na rzecz 
zdogmatyzowania tej prawdy wia-
ry i, po konsultacji wśród biskupów, 
8 grudnia 1854 roku w bulli Ineffabilis 
Deus ogłosił naukę o Niepokalanym 
Poczęciu jako dogmat wiary katoli-
ckiej. Dotychczasowe święto Poczęcia 
Maryi z 8 grudnia nazwano wprost 
świętem Niepokalanego Poczęcia, 
przywracając również modlitwy litur-
giczne mówiące o zachowaniu Maryi 
od grzechu pierworodnego.

Współczesna teologia maryjna 
i nauczanie Magisterium Kościoła 
pogłębiły spojrzenie na Niepoka-
lane Poczęcie Maryi, wskazując na 
jego związek z całym misterium 
Chrystusa i z powołaniem wszyst-
kich chrześcijan do świętości.  ■

Historia dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (cz. 2)

 Giovanni Battista Tiepolo, Niepokalane 
Poczęcie, 1767-1769
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ks. Maciej Zachara MIC

Uschyłku średniowiecza prawda 
o Niepokalanym Poczęciu Ma-

ryi, czyli o zachowaniu Jej przez Boga 
od grzechu pierworodnego, była 
w Kościele traktowana jako upraw-
niona, ale niezobowiązująca opinia 
teologiczna. Papież Sykstus IV (1471-
1484), osobiście będąc zwolennikiem 
Niepokalanego Poczęcia, na forum 
całego Kościoła nakazał zachowanie 
neutralności w tej kwestii. Zarówno 
zwolennicy jak przeciwnicy Niepo-
kalanego Poczęcia mieli prawo swo-
bodnego wyrażania swych opinii 
i nikomu nie wolno było potępiać 
opinii przeciwnej. Tę neutralność 
potwierdził w następnym stuleciu 
św. Pius V (1566-1572). Ten sam pa-
pież w 1570 r. promulgował potry-
dencki Mszał Rzymski, który miał 
odtąd obowiązywać w całym Koś-
ciele. Podstawą tego mszału był do-
tychczasowy Mszał Kurii Rzymskiej, 
używany w liturgii papieskiej. W do-
tychczasowym papieskim mszale pod 
datą 8 grudnia było święto Poczęcia 
Maryi z modlitwami zatwierdzonymi 
przez Sykstusa IV, wprost mówiący-
mi o Niepokalanym Poczęciu. Ponie-
waż Mszał Piusa V miał odtąd służyć 
w całym Kościele, przyjęto opcję 
kompromisową, zgodnie z zasadą 
neutralności. Święto Poczęcia Ma-
ryi zostało zachowane, ale modlitwy 
liturgiczne brzmiały bardzo ogólni-
kowo i nie mówiły nic o zachowaniu 
Maryi od grzechu pierworodnego.

W XVII w. następuje przesilenie 
i papieże porzucają dotychczasową 
postawę neutralności. Najpierw Pa-
weł V w 1617 r. zakazuje publicz-
nego wyrażania opinii przeciwnych 
Niepokalanemu Poczęciu Maryi. 
Grzegorz XV w 1622 r. zakazuje do-
minikanom, tradycyjnie niechętnym 

nauce o Niepokalanym Poczęciu, 
nazywać święto z 8 grudnia świętem 
Uświęcenia Maryi, zamiast Poczęcia. 
Dominikanie utrzymywali bowiem, 
że Maryja w swym poczęciu była ob-
ciążona grzechem pierworodnym, 
od którego następnie została uwol-
niona przez specjalny akt uświęcenia 
ze strony Boga. W końcu w 1661 r. 
Aleksander VII w bulli Sollicitudo 
omnium ecclesiarum publicznie wy-
powiada się za Niepokalanym Poczę-
ciem, wyraźnie określa, że przedmio-
tem tej prawdy wiary jest zachowanie 
Maryi od zmazy grzechu pierworod-
nego i zakazuje zwalczania tej praw-
dy, choć powstrzymuje się od potę-
pienia opinii przeciwnej.

Ponieważ XVII wiek to również 
czas życia i działalności św. Stanisła-
wa Papczyńskiego, który dla szerze-
nia kultu Niepokalanego Poczęcia 
Maryi założył zakon marianów, war-
to pokrótce wspomnieć, jaka sytu-
acja pod tym względem panowała 
w Polsce. Święto Poczęcia Maryi 
było w Polsce znane od XIV w., rów-
nież od tego czasu zaznacza się silny 

wpływ ruchu immakulistycznego 
(na rzecz Niepokalanego Poczęcia), 
zarówno w środowisku krakowskim 
jak gnieźnieńskim. Immakulista-
mi było wielu teologów Akademii 
Krakowskiej. Bardzo rzetelny traktat 
o Niepokalanym Poczęciu napisał 
Stanisław Bieda z zakonu bożogrob-
ców (zm. 1574 r.), propagatorami 
Niepokalanego Poczęcia byli także 
kard. Stanisław Hozjusz oraz wybit-
ni jezuici Jakub Wujek i Piotr Skar-
ga. Św. Stanisław Papczyński odebrał 
swoją teologiczną formację u jezu-
itów i pijarów. Oba te zakony były 
immakulistyczne, założyciel pijarów 
św. Józef Kalasanty ułożył Koronkę 
Dwunastu Gwiazd, sławiącą Nie-
pokalane Poczęcie i Wniebowzięcie 
Maryi. Immakulizm św. Stanisława 
harmonijnie wpisuje się w kontekst 
ówczesnej polskiej teologii i poboż-
ności, współbrzmi także z ówczes-
nym trendem ogólnokościelnym. 

Po XVII w. można już mówić 
o powszechnym poparciu w Kościele 
dla doktryny o Niepokalanym Po-
częciu. Wreszcie w połowie XIX w. 
bł. Pius IX podjął inicjatywę na rzecz 
zdogmatyzowania tej prawdy wia-
ry i, po konsultacji wśród biskupów, 
8 grudnia 1854 roku w bulli Ineffabilis 
Deus ogłosił naukę o Niepokalanym 
Poczęciu jako dogmat wiary katoli-
ckiej. Dotychczasowe święto Poczęcia 
Maryi z 8 grudnia nazwano wprost 
świętem Niepokalanego Poczęcia, 
przywracając również modlitwy litur-
giczne mówiące o zachowaniu Maryi 
od grzechu pierworodnego.

Współczesna teologia maryjna 
i nauczanie Magisterium Kościoła 
pogłębiły spojrzenie na Niepoka-
lane Poczęcie Maryi, wskazując na 
jego związek z całym misterium 
Chrystusa i z powołaniem wszyst-
kich chrześcijan do świętości.  ■

Historia dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (cz. 2)

 Giovanni Battista Tiepolo, Niepokalane 
Poczęcie, 1767-1769
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Kiedy odkrył Ksiądz w sobie po-
wołanie do życia kapłańskiego 
i zakonnego?

Nie spodziewałem się, że pójdę 
taką drogą, ponieważ zawsze ma-
rzyłem o byciu dziennikarzem. Kie-
dy chodziłem do liceum w Zabrzu, 
pracowałem w rozgłośni radiowej. 
Planowałem zdawać na Wydział 
Nauk Społecznych na dziennikar-
stwo i nauki społeczne na Uniwer-
sytecie Śląskim w Katowicach. Wów-
czas, wśród różnych moich lektur 
był także „Dzienniczek” św. siostry 
Faustyny Kowalskiej, który przeczy-
tałem od deski do deski. Tak mnie 
zainteresował, że zacząłem jeździć 
do sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Łagiewnikach. Wracając, 
w oczekiwaniu na autobus, zachodzi-
łem do kaplicy wieczystej adoracji. 
Ostatecznie, powołanie odkryłem, 
kiedy pojechałem na rekolekcje do 
Sanktuarium Matki Bożej w Liche-
niu. To był punkt zwrotny. Pomimo 
moich zainteresowań i angażu w ra- 
diu, wstąpiłem do Zgromadzenia 
Księży Marianów. 

Jak to się stało, że trafił Ksiądz do 
Wielkiej Brytanii?

Nie myślałem o pracy w tym 
kraju. Jak już, to osobiście moje za-
interesowania kierowały się raczej 
w kierunku krajów typowo misyj-
nych, choć miałem jako semina-
rzysta okazję poznać nasz ośrodek  
w Fawley Court, w którym marianie 
już nie pracują. Moje zainteresowa-
nia kierowały się raczej w kierun-
ku krajów typowo misyjnych. Gdy 
skończyłem studia doktoranckie 
z teologii pastoralnej na Uniwersy-

tecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, zapytano mnie, 
czy nie chciałbym wykorzystać 
swojej wiedzy właśnie w Londynie, 
szerząc dzieło Bożego Miłosierdzia. 
I tak trafiłem tam podczas drugiej fa- 
li pandemii koronawirusa we wrześ-
niu 2020 r. Miesiąc później dojechał 
do mnie ks. Jacek Rygielski MIC. 

Gdzie pracują marianie w Wiel-
kiej Brytanii?

Ja i ks. Jacek mieszkamy i pra-
cujemy przy 1 Courtfield Gardens 
w Londynie, gdzie znajduje się ka-
plica i biura Apostolatu Bożego 
Miłosierdzia, w którym posługuje-
my. Nasza misja jest skierowana do 
wiernych anglojęzycznych z obszaru 
całego kraju. Poza tym marianie pro-
wadzą parafię pw. NMP Matki Koś-
cioła dla Polonii również w Londynie 
na Ealingu. Obecnie posługuje w niej 
czterech naszych współbraci. I choć 
są to tylko dwa mariańskie ośrodki 
w Wielkiej Brytanii, to ich oddziały-
wanie i perspektywy rozwoju są na-
prawdę obiecujące. 

Jak pandemia wpłynęła na dusz-
pasterstwo?

Kiedy przyjechałem do Wielkiej 
Brytanii, natrafiłem na czas izolacji. 
Niestety, uniemożliwiło to prowa- 
dzenie rekolekcji, więc musieliśmy 
skupić się na pracy wydawniczej. Nie 
przestawaliśmy oczywiście się mo- 
dlić, transmitując w Internecie co-
dzienną Mszę świętą i nabożeń- 
stwo do Bożego Miłosiedzia. I choć 
na początku nasze kontakty z ludźmi 
musiały zostać ograniczone, to stop-
niowo zaczęliśmy od kwietnia 2021 r. 
odwiedzać zapraszające nas parafie 
z orędziem miłosierdzia, a zachowu-
jąc wszelkie normy sanitarne udało 
się nam zorganizować m.in. Naro-
dową Pielgrzymkę czcicieli Bożego 
Miłosierdzia do najbardziej znanego 
wśród katolików na Wyspach Sank-
tuarium Matki Bożej w Walsingham. 
Z drugiej strony to był też taki okres, 
żeby samemu wejść głębiej w relację 
z Panem Bogiem i podjąć refleksję 
nad tym, jak w przyszłości głosić tę 
wyjątkową prawdę o Bogu, który jest 
Miłosierny, to znaczy kocha do sza-
leństwa. 

Z ks. Łukaszem 
Mazurkiem MIC, 
dyrektorem Apostolatu 
Bożego Miłosierdzia 
w Londynie, rozmawiał 
Michał Krajski.

Teraz jest
czas dla
Miłosierdzia
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Jak kult Bożego Miłosierdzia jest 
przyjmowany na Wyspach?

Z całą pewnością nie tak dobrze, 
jak w Polsce. Dość powiedzieć, że 
nawet angielscy księża potrafią nam 
sugerować, że to Boże Miłosierdzie 
to taka polska dewocja, a oni nie 
potrzebują o tym mówić, bo to nie 
jest ich tradycja. Trzeba wykonać 
więc znacznie większą pracę, żeby 
w ogóle dotrzeć z tym przesłaniem 
do wiernych, którzy żyjąc w odmien-
nej niż polska kulturze, po prostu 

mają prawo mieć inne doświadcze-
nie. Ostatnio dostaliśmy zaproszenie 
od pewnej szkoły katolickiej, abyśmy 
przygotowali im dzień skupienia, 
a pracujemy także nad rekolekcjami 
radiowymi o Bożym Miłosierdziu. 
Postanowiliśmy skupić się na orę-
dziu św. siostry Faustyny Kowalskiej, 
która wciąż nie jest tu tak popularna 
i z otwartością odpowiadać na poja-
wiające się znaki czasu.  

Czy Anglicy są otwarci na głosze-
nie Dobrej Nowiny?

Problemem są pewne zwycza-
je zawarte w angielskiej kulturze. 
Wielka Brytania jest krajem wielo-
kulturowym i każdy może wierzyć, 
w co chce. Kiedy jednak mówimy 
o ewangelizacji, już pojawiają się 
przeszkody. Tutaj np. pytanie o du-
chowość, o modlitwę, jest trakto-
wane jako nietaktowne. Uważa się, 
że jest to osobista sprawa każdego 
człowieka. Niektórzy za bardzo do-
stosowują się do tej kulturowej po-
prawności, w ramach której pod-
chodzi się do Kościoła wyłącznie 
jako instytucji charytatywnej. To-
lerowane jest jeszcze sprawowanie 
przez niego sakramentów, ale już 
wychodzenie do ludzi z Dobrą No-
winą bywa dla wielu kłopotliwe. 

Londyn jest jednym z najbardziej 
wielokulturowych miast w Euro-
pie. Jak wygląda funkcjonowanie 
katolików w tej rzeczywistości?

Naszymi sąsiadami są protestan-
ci, muzułmanie i buddyści. Nie po-
dzielają naszej wiary, ale są do nas 
bardzo serdecznie usposobieni. To 
jest zresztą element słynnej angiel-

skiej kultury. Mówili nam nawet, że 
cieszą się, że księża mieszkają przy 
tej ulicy co oni, bo mają w pamię-
ci, że ktoś się za nich modli. Wielu 
ludzi żyje z dala od Boga, a jak pa-
trzę po twarzach młodych ludzi na 
ulicach, to nie widać tam radości 
obiecywanej im przez liberalne spo-
łeczeństwo akceptujące m. in. abor-
cję, a raczej przygnębienie, niepo-
kój. Przypominają mi przejmującą 
twarz smutnej kelnerki, ubranej na 
czarno, z obrazu francuskiego im-
presjonisty Edwarda Moneta, znaj-
dującego się w pobliskiej galerii.

Jak orędzie Bożego Miłosierdzia 
może być odpowiedzią na tę po-
stawę?

Słowem kluczem jest zaufanie. 
Dialog bywa trudny, bo proszę sobie 
wyobrazić, że aborcja jest tutaj trak-
towana jako prawo do życia, a prawo 
naturalne jest zupełnie inaczej defi-
niowane, niż robi to Kościół. Mimo to 
wierzę, że w ludziach jest pragnienie 
czegoś więcej. Warto im towarzyszyć 
w drodze do Prawdy. Jan XXIII na 
rozpoczęcie Soboru Watykańskiego 
II mówił, że nie potrzebujemy pro-
roków nieszczęść, ale ludzi zaufania, 
którzy, mimo często niesprzyjających 
okoliczności pokażą światu prawdzi-
we oblicze Boga, które zawsze jest 
obliczem miłosierdzia. 

Dlaczego głoszenie Bożego Miło-
sierdzia jest tak ważne?

Jak powtarza papież Franciszek, 
tajemnica Bożego Miłosierdzia to-
warzyszy Kościołowi od początku. 
Pan Bóg rzeczywiście upomina się 
o człowieka, upomina się o każdego ▶ 

 Apostolat Bożego Miłosierdzia w Londynie

 Ks. Łukasz Mazurek MIC odprawia 
Mszę świętą w kaplicy Apostolatu Bożego 
Miłosierdzia.Teraz jest

czas dla
Miłosierdzia

 Ks. Łukasz Mazurek MIC głosi katechezę 
podczas pielgrzymki do Aylesford.
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◀ z nas. I pytanie tylko, czy widzimy 
to oblicze Boga, który jest miłosier-
dziem. Już po grzechu pierwszego 
człowieka, Bóg sam wyszedł z ini-
cjatywą i najpierw zapytał Adama: 
„Gdzie jesteś?” (Rdz 3,9). Pan Bóg 
nie tylko go nie potępił, ale chciał 
z nim nawiązać na nowo relację. 
Prawdą jest, że konsekwencją grze-
chu było znamię. Charakterystycz-
ne jednak, że to znamię wyryte na 
ciele Kaina miało kształt litery „J”, 
pierwszej litery imienia Boga – Jah-
we. Pokazuje to, jak ogromne jest 
miłosierdzie Boga, który napisał 
na czole mordercy swoje imię. Py-
tanie, czy ktokolwiek z nas byłby 
w stanie zrobić to dzisiaj. 

A jak głosić dzisiaj Boże Miłosier-
dzie?

Wciąż poszukujemy nowych 
form dotarcia do współczesnego 
człowieka. Jedną z nich jest nowa 
strona internetowa, nad którą pra-
cowaliśmy przez ostatnie miesiące 
(www.divinemercyapostolate.co.uk). 
Umieściliśmy tam słowa: „Teraz jest 
czas dla Miłosierdzia”. Polskie po-
rzekadło mówi, że „jak trwoga to do 

Boga”. Niestety, w XXI wieku czło-
wiek poszedł jeszcze dalej i nawet 
w czasie pandemii nie zawsze się ono 
sprawdzało. Niektórzy jednak poszu-
kują czegoś więcej i ze zdumieniem 
małego dziecka odkrywają, że Ewan-
gelia jest naprawdę dla nich Dobrą 
Nowiną.

Skąd wzięli się marianie w Wiel-
kiej Brytanii?

Wkrótce po zakończeniu II woj- 
ny światowej na terenie tego kraju 
znalazło się ok. 150 tys. Polaków 
wywodzących się z formacji woj-
skowych i ich rodzin. Zaistniał 
wtedy poważny problem zorgani-
zowania duszpasterstwa dla tych 
ludzi. Jego rozwiązania podjęło się 
Zgromadzenie Księży Marianów. 
Zajął się tym ks. Józef Łuniewski 
MIC, który był inicjatorem otwar-
cia pierwszej mariańskiej placówki 
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Jak każdy z nas może szerzyć Boże 
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będzie poznawał prawdziwe obli-
cze Pana Boga i po prostu dzielił 
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po prostu w codzienności. W kon-
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baczyć, że jesteśmy sobie nawzajem 
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sierdzia Bożego poprzez uczciwe 
i piękne życie. Oczywiście, miłosier-
dzie wyraża radykalizm Boga, który 
kocha nas całkowicie i my także je-
steśmy wezwani do takiego radykali-
zmu miłości. Spotykamy na co dzień 
ludzi niewierzących lub wątpiących, 
którzy myślą inaczej niż my. Okażmy 
im zaufanie i cierpliwość, a również 
oni dojrzeją do przyjęcia Bożego Mi-
łosierdzia.  ■

 Ks. Łukasz Mazurek MIC, i ks. Jacek Rygielski MIC i biskup Paul Hendricks podczas piel-
grzymki organizowanej przez marianów.
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Maryja jest kobietą, która otrzy-
mała od Boga specjalne i nie-

powtarzalne powołanie, aby zostać 
Matką Boga, naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa. Realizuje to zadanie 
w całym bogactwie swej kobiecości. 
Jest wzorem dla wszystkich uczniów 
i uczennic Chrystusa, toteż od wie-
ków była postrzegana jako inspira-
cja i wzór przez kobiety. Na pewno 
jednak nie ma w Niej nic z postawy 
wojowniczych feministek. Biblia 
ukazuje piękno działania Bożej łaski 
w osobie Maryi, dzięki czemu jest 
kobietą mocną i odważną, wolną 
i niezależną, wierną swemu powo-
łaniu.

Samodzielna

Wielu uważa, że Maryja była bier-
na w swoich działaniach. Tak jednak 
nie było. Już w czasie Zwiastowania 
widzimy Ją bardzo aktywną w spot-
kaniu z Bogiem, zwłaszcza wobec 
propozycji, którą od Niego otrzy-
muje. Choć jest bezgranicznie po-
słuszna woli Bożej, to równocześnie 
wykazuje wielką duchową samo-
dzielność. Jako młoda dziewczyna 
sama rozmawia z posłańcem Boga, 
sama podejmuje decyzję, nie szu-
kając porady kogokolwiek innego. 
A przecież dotyczy ona Jej przyszło-
ści, małżeństwa i życia rodzinnego. 
Nawet poślubionego Józefa stawia 
przed faktem dokonanym. Ta Jej wy-
jątkowa samodzielność jest oparta na 
zaufaniu Bogu.

W codzienności

Doświadczenie Maryi osadzone 
jest w patriarchalnej kulturze narodu 
żydowskiego. Wypełnia Ona swoje 
powołanie w zwyczajnej codzienno-
ści domowych obowiązków kobie-
cych. Choć jest prostą dziewczyną 

z prowincji, to jednak Jej wielkość 
tkwi w pełnym oddaniu się Bogu.

Jej kobieca codzienność przeja-
wia się choćby w trudach podróżo-
wania przed porodem, narodzinach 
Dziecka w niezbyt sprzyjającym 
miejscu, lęku przed zagrożeniem 
Jego życia, ucieczce przed Herodem 
do obcego Egiptu. Przykład Maryi 
jest bliski kobietom, które doznają 
trudności życia codziennego bez 
zabezpieczeń i wsparcia ze strony 
rodziny. Choć obdarzona powo-
łaniem Matki Boga, nie widzimy 
w Jej życiu niczego nadzwyczajne-
go, a wręcz przeciwnie – twardy re-
alizm życia zwykłych ludzi.

Maryja idzie drogą zwyczajnej 
kobiety z peryferii, której nadzwy-
czajność ujawnia się w całkowitym 
codziennym posłuszeństwie Bogu 
i odwadze wobec życiowych wy-
zwań.

Dziewica i Matka

W Maryi objawia się „kobiecy ge-
niusz”, który wyraża się jednakowo 
w Jej dziewictwie i macierzyństwie, 
czyli w dwóch najbardziej podsta-
wowych wymiarach spełniania się 
osobowości każdej kobiety. Św. Jan 
Paweł II wyjaśnił, że w Maryi nie 
są one przeciwstawne, ponieważ 
„spotkały się i zespoliły w sposób 
wyjątkowy, tak że jedno nie wyklu-
czyło drugiego, ale przedziwnie do-
pełniło. Dziewictwo i macierzyństwo 
współistnieją w Niej: nie wykluczają 
się wzajemnie, ani nie ograniczają”. 
Maryja bowiem „przyjęła wybór na 
Matkę Syna Bożego, kierując się ob-
lubieńczą miłością, która całkowicie 
poświęca, czyli «konsekruje» osobę 
ludzką Bogu. Mocą tej miłości Ma-
ryja pragnie zawsze i we wszystkim 
być oddana Bogu, żyjąc w dziewi-
ctwie”. W ten sposób Papież wyraził 
to, co jest samym sednem „geniuszu 
kobiety”, a mianowicie postawę mi-

łości, czyli posiadanie siebie w dawa-
niu siebie. Taki styl życia ujawnia się 
w trosce Maryi o konkretnego czło-
wieka, o czym świadczą na przykład 
odwiedziny Elżbiety i Zachariasza 
czy życzliwa obecność w Kanie Ga-
lilejskiej.

Wdowa

Maryja jako żona doświadczyła 
śmierci Józefa, któremu była poślu-
biona. Pozostała sama, ale nie była 
osamotniona. Nie zamknęła się 
w samotności, ale dalej uczestniczyła 
w życiu wspólnoty uczniów i uczen-
nic Jej Syna. Wie, że oni potrzebują 
Jej obecności i modlitwy. Nadal za-
tem odpowiedzialnie wypełnia wolę 
Bożą i wyprasza dar Duch Świętego 
dla pierwszej wspólnoty Kościoła. 
Jest wzorem cichej obecności na-
znaczonej bezinteresowną miłością. 
Służy innym doświadczeniem życia 
z Bogiem i mądrością życia.

Maryja – kobieta jest dla wszyst-
kich wzorem relacji z Bogiem 
i z ludźmi. Inspiruje do troski o pięk-
no życia duchowego i odważnego za-
angażowania się w dzieło przemiany 
świata.  

„Dziękujemy ci, kobieto, za to, 
że jesteś kobietą! Zdolnością po-
strzegania cechującą twą kobiecość 
wzbogacasz właściwe zrozumienie 
świata i dajesz wkład w pełną praw-
dę o związkach między ludźmi” 
(św. Jan Paweł II). ■

Maryja – kobieta
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Maryja – kobieta
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W szybko zmieniającym się świecie 
równie szybko zmienia się sposób 
odczytywania miejsca i roli ko-
biety. Jak słusznie Pani zauważyła, 
o kobiecie mówi się z dwóch róż-
nych perspektyw czy światów, jak 
ktoś napisał. Umieszcza się ją na 
dwóch odległych wyspach, miej-

scach na tyle oddalonych od siebie, 
że prawie nie ma szans na ich inte-
grację.

Sporo uwagi poświęca się dzisiaj 
dyskusji na temat roli kobiety. Z jed-
nej strony ukazuje się ją jako żonę 
i matkę, przy czym całą sferę roz-
woju zawodowego i kariery traktuje 
się jak prywatne hobby wyzwolonej 
kobiety. Z drugiej strony kobieta ma 
za wszelką cenę dążyć do sukcesu, 
aż po zanegowanie potrzeby by-
cia żoną i matką. Czy rzeczywiście 
współczesna kobieta stoi przed ko-
niecznością życia tylko według jedy-
nego słusznego modelu?

Może właśnie pytanie o ducho-
wość daje jej nową szansę. Pytanie 
o duchowość, to najpierw pytanie 
o naturę. Odczytując ją z tajemni-
cy stworzenia można powiedzieć, 
że kobieta jest równa w godności 
mężczyźnie. Ale czy na godności 
ta równość się kończy? Może więc 
warto pytać dalej, pytać o szczęś-
cie. Nie to opowiadane przez jedną 

czy drugą stronę, ale o szczęście, 
jakiego kobieta pragnie, myśląc 
o sobie. Karol Wojtyła pisał, że 
osoba może wyrazić siebie tylko 
w płciowości. Nie można mówić 
o osobie w ogóle. To właśnie płcio-
wość kreśli prawdziwe granice roli 
kobiety, jej rozwoju i szczęścia. 

Czym jest w tym kontekście du-
chowość kobiety? Jest wyrazem 
wdzięczności Bogu za dar. Zanim 
wypowiedzą się na ten temat mi-
strzowie życia duchowego, może 
warto uświadomić sobie, że jak 
długo kobieta nie odczyta swojej 
kobiecości w perspektywie daru, 
tak długo nie zrodzi się w niej praw-
dziwa wdzięczność wobec Boga 
i pragnienie takiej a nie innej drogi. 
Rola społeczna nie jest darem, lecz 
sposobem jego realizacji. Tylko per-
spektywa daru, jakim jest kobiecość, 
może ukazać prawdziwą jej rolę, 
przedmiot szczęścia i konsekwen-
tnie sposób budowania i przeżywa-
nia duchowości.  ■

Staram się coraz więcej 
czytać na temat miejsca 

kobiety w Kościele i w społe-
czeństwie. Niestety, odnoszę 
wrażenie, że nikt nie potrafi 
nakreślić jakiejś zintegrowa-
nej wizji kobiety. Jest ona roz-
grywana pomiędzy kobietą 
biblijną, nie zawsze wpisującą 
się we współczesne role spo-
łeczne a kobietą żądną suk-
cesu za wszelką cenę, z pomi-
nięciem tego, co w kobiecości 
najważniejsze. Może Ksiądz 
spróbuje mi w tym pomóc.
 Natalia

ODWIEDŹ NASZE STRONY
www.spm.org.pl 
www.marianum.pl 
www.marianum.sklep.pl 
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OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY
„GWIAZDA-MORZA”

ul. Kościelna 7; 78-132 Grzybowo
tel. +48 94 358 12 30   +48 94 358 12 31

Rezerwacji można dokonywać 
przez telefon lub Internet

www.gwiazda-morza.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje w górach lub nad morzem

Lucyna Słup

„C iekawe było spotkanie Jezu-
sa z kobietą z Samarii! (por. 

J 4,1-42). Nie bacząc na obowią-
zujące zwyczaje – Żydzi bowiem 
i Samarytanie unikają się nawza-
jem – nawiązał z nią rozmowę. 
Rozpoczął od sprawy powszedniej, 
codziennej, stanowiącej treść jej 
życia – poprosił o wodę, po którą 
przecież przyszła do studni, po to 
by później umiejętnie skierować 
dialog na to, co najważniejsze: 
O gdybyś znała dar Boży. Wysłuchał 
jej wahań i wątpliwości, a potem 
rozbudził jej najgłębsze pragnienia: 
Woda, którą Ja mu dam, stanie się 
[…] źródłem tryskającym ku życiu 
wiecznemu. Sprawił, też, że po-
tra� ła te pragnienia jasno i prosto 
wyrazić: Daj mi tej wody, abym już 
nie pragnęła. Dzięki tej rozmowie 
Samarytanka dostrzegła prawdę 
o swoim życiu: Nie mam męża. Czy 
można się więc dziwić, że uznając

w Jezusie Zbawiciela – Czyż On nie 
jest Mesjaszem? – znalazła w sobie 
dość siły, by je zmienić? Zostawi-
ła swój dzban i odeszła do miasta. 
I mówiła ludziom: „Pójdźcie, zo-
baczcie człowieka, który mi powie-
dział wszystko, co uczyniłam”.

Samarytanka w osobistym spotka-
niu z Chrystusem odkryła źródło 
swojej tożsamości i siły. Pozwólmy 
Mu się pociągnąć tak, jak uczyni-
ło to wiele kobiet na kartach Biblii 
i wiele świętych niewiast w historii 
Kościoła… 

Do modlitwy i refl eksji

Być córką Boga

Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła 
(Mt 2,22) 
Jakie uczucia rodzą się we mnie, 
gdy słyszę słowa „ufaj, córko…”? Co 

w związku z tym chciałabym powie-
dzieć o sobie Bogu? Pomodlę się, by 
głęboko w sercu usłyszeć i przyjąć 
Jego słowa „ufaj, córko” jako kiero-
wane osobiście do mnie. 

Współpracować z łaską

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja słu-
żebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa!” (Łk 1,38).
Jakie doświadczenie mojego życia 
zachęca mnie by zaufać Jezusowi 
(po raz pierwszy lub na nowo)? 
Jakie obszary mojego życia chcia-
łabym Mu szczególnie powierzyć? 
Pomodlę się, bym umiała współ-
pracować z Bożą łaską.

Żyć w dziękczynieniu 

Wielbi dusza moja Pana…(Łk 1,46).
Za jakie rzeczy, sprawy mojego ży-
cia chciałabym szczególnie podzię-
kować dziś Bogu? W czym chcia-
łabym Go uwielbić? Pomodlę się, 
bym umiała codziennie dostrzegać 
dobro, którym mnie obdarza. Posta-
ram się nie narzekać, znosić cierp-
liwie przykrości dnia codziennego 
i nie smucić się z byle powodu. Będę 
dziękować za każdą chwilę życia.

O gdybyś znała
dar Boży…

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY
pw. Miłosierdzia Bożego

34-504 Zakopane-Cyrhla 37
tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222

www.zakopane-cyrhla.pl

Rola czy duchowość kobiety?
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC
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OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY
„GWIAZDA-MORZA”

ul. Kościelna 7; 78-132 Grzybowo
tel. +48 94 358 12 30   +48 94 358 12 31

Rezerwacji można dokonywać 
przez telefon lub Internet

www.gwiazda-morza.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje w górach lub nad morzem

Lucyna Słup

„C iekawe było spotkanie Jezu-
sa z kobietą z Samarii! (por. 

J 4,1-42). Nie bacząc na obowią-
zujące zwyczaje – Żydzi bowiem 
i Samarytanie unikają się nawza-
jem – nawiązał z nią rozmowę. 
Rozpoczął od sprawy powszedniej, 
codziennej, stanowiącej treść jej 
życia – poprosił o wodę, po którą 
przecież przyszła do studni, po to 
by później umiejętnie skierować 
dialog na to, co najważniejsze: 
O gdybyś znała dar Boży. Wysłuchał 
jej wahań i wątpliwości, a potem 
rozbudził jej najgłębsze pragnienia: 
Woda, którą Ja mu dam, stanie się 
[…] źródłem tryskającym ku życiu 
wiecznemu. Sprawił, też, że po-
tra� ła te pragnienia jasno i prosto 
wyrazić: Daj mi tej wody, abym już 
nie pragnęła. Dzięki tej rozmowie 
Samarytanka dostrzegła prawdę 
o swoim życiu: Nie mam męża. Czy 
można się więc dziwić, że uznając

w Jezusie Zbawiciela – Czyż On nie 
jest Mesjaszem? – znalazła w sobie 
dość siły, by je zmienić? Zostawi-
ła swój dzban i odeszła do miasta. 
I mówiła ludziom: „Pójdźcie, zo-
baczcie człowieka, który mi powie-
dział wszystko, co uczyniłam”.

Samarytanka w osobistym spotka-
niu z Chrystusem odkryła źródło 
swojej tożsamości i siły. Pozwólmy 
Mu się pociągnąć tak, jak uczyni-
ło to wiele kobiet na kartach Biblii 
i wiele świętych niewiast w historii 
Kościoła… 

Do modlitwy i refl eksji

Być córką Boga

Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła 
(Mt 2,22) 
Jakie uczucia rodzą się we mnie, 
gdy słyszę słowa „ufaj, córko…”? Co 

w związku z tym chciałabym powie-
dzieć o sobie Bogu? Pomodlę się, by 
głęboko w sercu usłyszeć i przyjąć 
Jego słowa „ufaj, córko” jako kiero-
wane osobiście do mnie. 

Współpracować z łaską

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja słu-
żebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa!” (Łk 1,38).
Jakie doświadczenie mojego życia 
zachęca mnie by zaufać Jezusowi 
(po raz pierwszy lub na nowo)? 
Jakie obszary mojego życia chcia-
łabym Mu szczególnie powierzyć? 
Pomodlę się, bym umiała współ-
pracować z Bożą łaską.

Żyć w dziękczynieniu 

Wielbi dusza moja Pana…(Łk 1,46).
Za jakie rzeczy, sprawy mojego ży-
cia chciałabym szczególnie podzię-
kować dziś Bogu? W czym chcia-
łabym Go uwielbić? Pomodlę się, 
bym umiała codziennie dostrzegać 
dobro, którym mnie obdarza. Posta-
ram się nie narzekać, znosić cierp-
liwie przykrości dnia codziennego 
i nie smucić się z byle powodu. Będę 
dziękować za każdą chwilę życia.

O gdybyś znała
dar Boży…

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY
pw. Miłosierdzia Bożego

34-504 Zakopane-Cyrhla 37
tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222

www.zakopane-cyrhla.pl
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Wielka historia małego kościoła na Obidowej
„...Kto z Krakowa jedzie autem do Zakopanego, musi przebyć przełęcz Obidową zwaną. Gdyby mu się nie 
spieszyło, a na chwil kilka przystanął i oglądnął się na wszystkie strony, toby się ze zdumienia aż zachłysnął. 
Taki cudowny pejzaż, że trudno znaleźć drugi podobny. Przy drodze głównej na Obidowej stoi stary koś-
ciółek samotnik”. Tak w 1930 r. donosił Kuryer Codzienny. Minęło ponad 90 lat, a wspomniana drewniana 
świątynia wciąż zwraca uwagę podróżnych. 

Kościół pw. Świętego Krzyża, bo o nim tu mowa, został zbudowany w 1757 r. (o czym świadczy napis na belce 
tęczowej). Jego powstanie wiąże się z miejscową legendą. Mówi ona o zamierzchłych czasach (kiedy tereny te po-
krywała jeszcze dzika puszcza) i wędrującym tędy bogatym kupcu. Otoczyła go zgraja zbójców czyhająca na wozy 
wypełnione towarami. Biedak, nie widząc znikąd ratunku, krzyknął „Krzyżu Święty uratuj mnie”. Wtedy to ukazał 
się krzyż w płomieniach, a pobliskie drzewa poczęły kołysać się poruszone nadprzyrodzoną siłą. Przestraszeni 
oprawcy odstąpili, a w tym miejscu wytrysnęło cudowne, lecznicze źródło, zwane „Pocieszną wodą”. Kilkaset me-
trów dalej wojewoda sandomierski Jan Wielopolski ufundował skromną, drewnianą świątynię. Jednonawowa kon-
strukcja z drewna modrzewiowego, kryta gontem, na stałe wpisze się w lokalny krajobraz. Stojący w oddaleniu od 
zabudowań kościół, na co dzień opustoszały, wypełniał się wiernymi tylko dwa razy do roku w święta: Znalezienia 
i Podwyższenia Krzyża świętego. Wtedy to przybywają tysiące pielgrzymów, modląc się o zdrowie i potrzebne łaski.

Nadchodzą czasy zaborów i drewniana świątynia zostaje opuszczona i zaniedbana. Dopiero w 1901 r. za sprawą 
mieszkańca Rdzawki miejscowy malarz odnawia wnętrze, m.in. wspaniałe polichromie. Późniejsze lata przyniosą 
także remont dachu i przebudowę wieżyczki. Ta dobra passa kończy się z momentem wybuchu II wojny światowej. 
Wkraczający Niemcy żądają wydania cennych paramentów liturgicznych. Na szczęście pomimo rewizji udaje się 
uratować ukryte w piwnicy pobliskiego domu kielichy i pateny. 

W 1965 r. kościół św. Krzyża zostaje przekazany pod opiekę księży marianów, odbywają się regularne Msze św., 
trwają prace remontowe i konserwacyjne. Niestety, w 1994 r. w wyniku podpalenia świątynia ulega niemal całko-
witemu zniszczeniu. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i ludzi dobrej woli kościół udaje się odbudować zgodnie 
z pierwowzorem.                ■
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