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 W momencie Zwiastowania Bóg zawierzył swojego 
Syna prostej nazaretańskiej dziewczynie. Po początkowym 
wahaniu Maryja odważnie podjęła to wezwanie. Całe swoje 
życie podporządkowała Zbawicielowi. Jak każda matka prze-
żyła poród, karmiła małego Jezusa, tuliła go do swojej piersi, 
wreszcie najzwyczajniej zmieniała mu pieluchy. Była u Jego 
boku, kiedy zaczynał swoją publiczną działalność, by wreszcie 
pod krzyżem przeżyć śmierć swojego Syna. W tym też miejscu 
stała się Matką każdego z nas.

 Nie bójmy się powierzyć Maryi swojego życia. Ona kocha 
każdego tak, jak kochała swego Syna. Będzie z nami w naszych 
radościach i smutkach, otaczając nas zawsze płaszczem swojej 
macierzyńskiej miłości. 

 Niech czas świętowania tajemnicy Betlejem będzie dla 
nas okazją do ponownego zawierzenia NAJLEPSZEJ Z MATEK.

„Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie
według twego słowa!”

(Łk 1,38)
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Rola Maryi 
w dziele zbawienia

 Wprowadzam nieprzyjaźń między 
ciebie a niewiastę, pomiędzy potom-
stwo twoje a potomstwo jej: ono zmiaż-
dży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę 
(Rdz 3,15). Księga Rodzaju zapowiada 
walkę, jaka roztoczy się pomiędzy po-

Maksymin M. Konik OFM

Maryja pokornie pod krzyżem stała,
boleść ogromną w swym sercu rozważała,
gdy kaci gwoźdźmi rany uczynili,
i włócznią w ręku bok otworzyli,
nadeszła chwila niewieściej katuszy,
anioł boleści doświadczył niewinnej duszy,
święta krew przelała się przez serca przebicie,
to Bóg miłości Adamowi przywrócił życie,
twój grzech człowieku został zgładzony,
gdy żywot Syna Maryi został zakończony, 
były też łzy gorzkie, które z niepokalanych oczu płynęły,
to jest zadośćuczynienie Najświętszej Panny,
za haniebny występek pierwszej Ewy.

tomkiem węża a dzieckiem niewiasty. 
Jest to Boża obietnica, która wypełni 
się w pełni czasów. A dotyczy najważ-
niejszej walki w dziejach człowieka. 
Chodzi o odkupieńcze dzieło zbawie-
nia. Maryja, młodziutka Niewiasta z 
Nazaretu, w dniu zwiastowania słyszy 
nową tajemniczą zapowiedź tego wy-
darzenia. Obietnica zawarta w Księdze 
Rodzaju zaczyna się w tym dniu wy-
pełniać. Musiały minąć tysiące lat, aby 
Gabriel, Boży posłaniec, mógł prze-

kazać radosną nowinę dla Niewiasty. 
Oto odkupienie będzie udziałem Jej 
„Potomstwa”. Boży plan wszedł w peł-
nię czasu; jedyne, czego jeszcze bra-
kowało, to wolnej zgody pokornej Słu-
żebnicy Pańskiej. Stwórca wybrał Ją, 
jeszcze zanim powstał świat. Słusznie 
zauważył to wybitny średniowieczny 
filozof, św. Bernard z Clairvaux, w swo-
ich kazaniach poświęconych Maryi. 
Oto fragment jednego z nich: „Usłysza-
łaś, Dziewico, że poczniesz i porodzisz 
Syna; usłyszałaś, że stanie się to nie za 
sprawą człowieka, ale z Ducha Święte-
go. Wyczekuje anioł na odpowiedź, bo 
trzeba mu już było powrócić do Boga, 
który go posłał. Oczekujemy i my,  

o Pani, na słowo zmiłowania, nieszczę-
śni i przygnieceni wyrokiem potępienia 
(…) Błaga Cię o to, Panno litościwa, nie-
szczęsny Adam wygnany z raju razem z 
nieszczęśliwym swoim potomstwem; 
błaga Cię Abraham, błaga i Dawid. O 
to się dopominają wszyscy pozosta-
li święci ojcowie, którzy byli Twoimi 
przodkami, bo i oni mieszkają jeszcze w 
cieniu śmierci i mroku. Tego wyczekuje 
cały świat, do stóp Twoich się ścielący. 
I słusznie, ponieważ na Twoich ustach 
zawisło pocieszenie nieszczęśliwych, 
odkupienie niewolników, wyzwolenie 
skazańców; słowem, zbawienie wszyst-
kich synów Adama, całego ludzkiego 
plemienia, które jest i Twoim plemie-
niem” (Kazania św. Bernarda, opata, ku 
czci Najświętszej Maryi Panny, Kazanie 
4,8-9, Opera omnia, Edit. Cisterc.).
 W wyznaczonym czasie, którego 
wyczekiwano od tysięcy lat, nastąpił 
jedyny w swoim rodzaju poród. Syn 
Boży uniżył swoje bóstwo i wydał je na 
zupełne ogołocenie. Przyoblekł się w 
ludzką naturę, całkowicie oddając się 
w ludzkie ręce. Bóg w swej miłości nie-
skończenie zaufał człowiekowi. Posta-
nowił przy tym przyjść do swojej wła-
sności przez łono niepokalanej Maryi 
Panny. Wraz z narodzeniem Chrystusa 
narodził się Kościół. Stąd też Najświęt-

sza Dziewica jest Matką Chrystusa i 
jednocześnie Matką Kościoła. Z tej też 
racji Jej macierzyństwo rozlało się na 
cały nowy Syjon, sprawiając, iż moż-
na Ją nazwać nową Ewą, czyli Matką 
wszystkich żyjących. 
 Zestawienie Maryi i Ewy ma na 
celu ukazanie dwóch działań sobie 
przeciwległych. Pierwszym jest nie-
posłuszeństwo matki rodzaju ludz-
kiego. Natomiast drugim jest jego 
przeciwieństwo, czyli całkowite pod-
porządkowanie się Matki Zbawiciela 
Bożej woli. Ono jest „przyczyną zba-
wienia dla całego rodzaju ludzkiego” 
– tak przynajmniej pisał już w II wie-
ku św. Justyn Męczennik w dziele pt. 

Dialog z Żydem Tryfonem. Idąc dalej 
za tą myślą – czyn Ewy przyniósł na 
ziemię grzech i skutki z nim związane, 
także śmierć. Tym samym przez ana-
logię postawa Maryi miała przynieść 
zupełnie odmienne owoce. Stąd też 
bardzo szybko zaczęto doszukiwać 
się w Maryi godności mających po-
twierdzić powyższą tezę. Przez wieki 
próbowano przeforsować określe-
nie typu: Współodkupicielka bądź też 
Pośredniczka. Niestety, tutaj pojawia 
się pewien problem, przez wieki po-
wracający w różnej formie. Wiadomo, 
że jest rzeczą bardzo chwalebną wy-
chwalać przymioty Najświętszej Pan-
ny Maryi. Jednakże należy pamiętać o 
tym, że Maryja nie jest Bogiem, tylko 
człowiekiem, choć jest Ona obdarzo-
na szczególnymi łaskami, i to w spo-
sób doskonały, jednak nadal jest Ona 
w porządku stworzeń. Dlatego też 
tytuł Pośredniczki budził w minionych 
czasach wiele kontrowersji. A wszyst-
ko oparło się między innymi na liście 
św. Pawła do Tymoteusza, w którym 
to pod natchnieniem Ducha Święte-
go napisał takie oto słowa: Albowiem 
jeden jest Bóg, jeden też pośrednik mię-
dzy Bogiem a ludźmi, człowiek, Chry-
stus Jezus, który wydał siebie samego 
na okup za wszystkich, jako świadec-

two, w oznaczonym czasie (1 Tm 2,5-
6). A skoro jest tylko jeden pośrednik, 
to nawet Maryja nie może zająć tego 
miejsca. I do dziś nie brakuje zwolen-
ników, jak i przeciwników Jej udziału 
w dziele Syna.
 Odkupienie przez Chrystusa jest 
niezaprzeczalnym faktem, dokonało 
się tylko jeden raz na krzyżu. Pytanie, 
jakie winno być teraz zadane, dotyczy 
roli Niepokalanej Dziewicy w najbar-
dziej decydującym momencie. Scena 
pod krzyżem, opisana przez św. Jana, 
mówi o Jej cichej obecności w tej tak 
krwawej godzinie. Maryja stała pod 
krzyżem wraz z umiłowanym uczniem. 
Oboje słyszą słowa: Niewiasto, oto syn 

Twój (…) Oto Matka twoja (J 19,26-27). 
Tutaj Jan jest reprezentantem całej 
ludzkości. Chrystus powierzył ludzi 
wszystkich czasów pod opiekę Maryi, 
nie wyłączając Adama ani żadnego z 
jego potomków, którzy kiedykolwiek 
pojawią się na ziemi. W ten sposób 
społeczność Kościoła zostaje włączo-
na w zbawczą ofiarę Chrystusa. Oczy-
wiście dzieło Pana nie miało w sobie 
jakiegoś braku, który Maryja miałaby 
uzupełnić. Jej obecność choć nicze-

go nie dodaje, to jednak jest pewnym 
przypieczętowaniem wypowiedziane-
go fiat, które ta pokorna Służebnica 
Pańska do końca zawierzyła Najwyż-
szemu Panu. Dzięki Jej „tak” ludzkość 
została włączona w dramat Kalwarii, 
który przyniósł nam odkupienie.
 Maryja jest obrazem nowego Sy-
jonu, nową Córą Syjonu. Symbolem 
starego Syjonu jest Jerozolima, która 
wielokrotnie poprzez grzech odcho-
dziła od Boga, ściągając na siebie licz-
ne kary, nie wyłączając nawet wygna-
nia. Natomiast Maryja w swoim sercu 
doświadczyła ogromu bólu wyrządzo-
nego przez dziedziców Adama. Grzech 
skazał człowieka na banicję poza ra-

jem. I Bóg tę sytuację odmienił, dając 
Maryi miecz boleści przeszywający 
Jej Niepokalane Serce. W tym cierpie-
niu zjednoczyła się z tymi wszystkimi, 
którzy na sobie doświadczyli skutków 
grzechu. Ona, choć sama jest niepo-
kalana, zgadza się na cierpienie, po-
nieważ kocha. I tak jak Chrystus, który 
obarczył się naszym cierpieniem (por. 
Iz 53,4), tak i Ona pokazuje nam, jak 
kochać i przyjmować boleści jako akt 
miłości względem innych.
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 „Kobieta to jest coś, co się absolutnie 
nie da ogarnąć naszymi marnymi pięciu 
zmysłami”. Niech te słowa Adolfa Nowa-
czyńskiego obudzą w nas przeświad-
czenie, że pochylając się nad macierzyń-
stwem, nie sposób mężczyźnie wniknąć 
w sedno problemu. 
 Przekazanie życia i opieka nad nowo 
narodzonym dzieckiem przychodzącym 
na świat jest dla nas, tak niepojęte, że 
aby móc w ogóle podjąć refleksję nad 
macierzyństwem św. Klary, zwróciłem 
się do kilku kobiet z prośbą o rozja-

Symeon S. Masarczyk OFM

Macierzyństwo 
św. Klary z Asyżu

nie tylko przez sam fakt napisania Regu-
ły dla klasztoru San Damiano, ale nade 
wszystko przez praktykę swojego życia. 
 Posługa na rzecz sióstr nie wyczerpa-
ła macierzyńskiego entuzjazmu świętej. 
Chcemy w tym momencie pochylić się 
nad matczyną rolą Klary w życiu Fran-
ciszkowych braci. Trzeba przyznać słusz-
ność historycznej kolejności i zaznaczyć, 
że to Franciszek przyjmuje Klarę pod 
swój płaszcz i roztacza nad nią troskliwą 
opiekę. Klara zatem staje się pierwszą 
siostrą Biedaczyny – jeszcze przed brać-
mi – i najdoskonalszą jego naśladowczy-
nią. Skoro zatem Klara zostaje przyjęta 
przez Franciszka przed braćmi, staje się 
wobec braci tą, która przyjmuje ich wraz 
z Biedaczyną do wspólnoty. Klara stała 
się dla braci wychowawczynią do życia 
kontemplacyjnego, do życia modlitwy. 
Doświadczenie klauzury św. Klary było 
przeżywane w miarę możliwości przez 
braci. Franciszek zaleca bowiem, by 
bracia, którzy na jakiś czas oddają się 
modlitwie, żyli jak Klara, co znajduje 
odzwierciedlenie w Regule dla pustelni. 
Klara swoją troskę o braci roztacza także 
na płaszczyźnie duchowej. W czwartym 
liście do Agnieszki Praskiej poleca adre-
satce, by otoczyła miłością braci posłań-
ców, którzy ową korespondencję do Pra-
gi dostarczyli – Amata i Bonagura. 
 Czy jednak św. Klarę możemy na-
zwać matką św. Franciszka? Czy istniała 
między nimi taka relacja, która speł-
niałaby rolę rodzenia i wychowywania? 
Ciekawą tezę stawia s. M. Marta Walko-
wiak OSC: [Klara] swoją postawą miłości 
względem biednych i trędowatych dała 
impuls do przemiany serca młodego Jana 
Bernardone [tzn. Franciszka]. Można by 
tutaj dopatrywać się funkcji rodzenia 
Franciszka do nowego życia. Wychowy-
wanie natomiast ująłbym w tezie, iż Kla-
ra była pomocą dla Franciszka – ma ona 
swoje uzasadnienie. Bardzo często po-
strzegamy Klarę jako wierną kopię Fran-
ciszka, jego romantyczną przyjaciółkę, 
która ulega mglistemu zatarciu wskutek 
blasku Biedaczyny z Asyżu. Klara zaś, po-
zostając w relacji do świętego z Asyżu, 
wnosi swoją nowość w ramy duchowo-
ści franciszkańskiej. Nie tylko adoptuje 
życie braci na płaszczyznę życia sióstr, 
ale swoją osobą ubogaca męską gałąź 
zakonu. Myśl tę wyraża List okoliczno-
ściowy Prowincjałów Rodzin Francisz-
kańskich w Polsce: Do przeprowadzenia 
trudnej misji Bóg powołał młodzieńca 
imieniem Franciszek, a do pomocy dał mu 
Klarę. (...) Klara potrzebowała oparcia we 
Franciszku, a Franciszek niejednokrotnie 

szukał rady, pouczenia i modlitewnego 
wsparcia u Klary. Zatem możemy powtó-
rzyć za św. Janem Pawłem II: Święty Fran-
ciszek odkrył kiedyś Boga po raz pierwszy, 
a później z nowym zapałem odkrywał Go 
z Klarą przy swoim boku. 
 Klara poprzez swój przykład miłości 
ubogich rodzi we Franciszku zapał do 
podjęcia drogi ewangelicznej. Później 
zaś poprzez swoją obecność u jego boku 
staje się dla niego pomocą, wychowaw-
czynią. Patrząc z dalszej perspektywy, 
powiedzielibyśmy, że sam Bóg zawierzył 
Franciszka Klarze, co wpisuje się w naszą 
definicję macierzyństwa – człowiek za-
wierzony kobiecie. W końcu macierzyń-
stwo Klary w stosunku do Biedaczyny 
przejawia się w przyjęciu jego życia – co 
swój wyraz znajduje w przyjęciu ducho-
wości świętego z Asyżu i odwzorowa-
niu reguły sióstr na regule pierwszego 
zakonu. Klara jako matka oddaje też w 
pewien sposób życie. Co traci, z czego 
rezygnuje? Święta zachwycona życiem 
Biedaczyny pragnęła podjąć życie za 
jego wzorem. Ze źródeł wiemy, że [Kla-

ra] zanim zachorowała, pragnęła udać się 
do Maroka, gdzie bracia zostali wydani 
na śmierć męczeńską. Marzenie to nie 
znalazło jednak swojego ujścia w dzie-
le ściśle apostolskim. Idąc natomiast 
za intuicją, że Bóg powołał młodzieńca 
imieniem Franciszek, a do pomocy dał mu 
Klarę, trzeba nam spojrzeć na całe życie 
świętej jako uczestnictwo w misji braci 
mniejszych. Stąd także dwudziesto-
ośmioletnia choroba Klary wpisuje się w 
ideę macierzyńskiego oddawania życia. 
 Sposób życia obrany przez św. Kla-
rę, oparty na praktyce doskonałego 
ubóstwa i życia za klauzurą, pozwala na 
realizację macierzyńskiego powołania 
każdej kobiety. Poprzez modlitwę sio-
stry stają się matkami wobec siebie na-
wzajem – przez pokorną służbę i troskę 
oraz wobec braci, gdzie figurą jest rela-
cja Klary i Franciszka. Zachowując w ser-
cu osobę i dzieło św. Franciszka, realizu-
je powołanie kobiety do macierzyństwa 
– przyjmuje życie, które Bóg powierza w 
jej ręce, a w zamian za nie oddaje życie 
swoje w służbie drugiego człowieka.

śnienie tajemniczej rzeczywistości ma-
cierzyństwa. Ich refleksje pozwoliły mi 
dojść do pewnych wniosków. Macie-
rzyństwo realizuje się poprzez dwie role 
kobiety-matki: noszenie dziecka w łonie 
oraz pomoc temu dziecku w wydosta-
niu się z łona i stopniowe zwiększanie 
dystansu fizycznego, czyli wychowywa-
nie. Pierwotnie trzyma ona dziecko w 
sobie, które w czasie porodu „wypycha” 
na zewnątrz. Traci je na poziomie jed-
ności biologicznej, ale odzyskuje poza 
ciałem i może w zupełnie inny sposób 
odkrywać: dotykać, pieścić, tulić. Matka 
może kochać dziecko już w chwili, gdy 
dowiaduje się o jego istnieniu, ale dziec-
ko może pokochać matkę dopiero po 
wyjściu z łona. Z radością nosisz nowe 
życie w sobie – odpisała jedna z mam. 
– Z radością i wdzięcznością witasz je na 
świecie. Z radością patrzysz na pierwsze 
uśmiechy, kroki, słowa. Odkrywasz świat 
razem z dzieckiem, pierwszym, drugim, 
kolejnym, i za każdym razem sama uczysz 
się dostrzegać coś nowego i pięknego. 
 Macierzyństwo staje się zawierze-
niem człowieka kobiecie. Kobieta staje 

się przewodnikiem. Bycie mamą odkry-
wa inny wymiar kobiecości – inny w relacji 
do syna, inny do córki. Masz świadomość, 
że dla syna jesteś ideałem kobiecości, któ-
rej będzie kiedyś szukał. Dla córki wzorem, 
do którego będzie może kiedyś chciała 
dorosnąć. Kobieta poprzez Boży dar ma-
cierzyństwa zaproszona jest do tego, 
aby być tą, która przyjmuje życie drugie-
go, jednocześnie oddając życie swoje. 
Wszystko, co cenne – dzieli się z nami jed-
na z mam – okupione jest kobiecym wysił-
kiem i ofiarą. Ofiarą ze swojego ciała – bo 
nosisz nowe życie w swoim ciele. W bólu 
rodzisz. W nocy wstajesz, nie jeden raz. Za 
dnia karmisz, uczysz, chronisz, dbasz. Z 
uśmiechem na twarzy. Zbijasz gorączkę, 
wycierasz pupę, ocierasz łzy i opatrujesz 
rany. Rezygnujesz z siebie i znacznej czę-
ści swoich ambicji i wolnego czasu. Ciągle 

z tą świadomością, że te dzieci są twoje i 
nie-twoje. Są Jego. I służąc im, Jemu słu-
żysz. Macierzyństwo ma więc swój słod-
ko-gorzki smak. 
 To bogactwo doświadczeń kobiet-
matek rozjaśniło nam nieco kuluary ma-
cierzyństwa. Dzieli się ono na dwa okre-
sy: przed i po porodzie. Macierzyństwo 
jest w sensie ogólnym przyjmowaniem 
życia, które Bóg powierza w ręce kobie-
ty, a w zamian za nie oddawaniem życia 
swojego.  
 Jak w tej rzeczywistości odnajduje 
się św. Klara? Chciałbym ukazać naszą 
świętą w trzech relacjach, w których 
przyjmuje rolę matki. Przede wszystkim 
Klara jest matką dla swoich sióstr. Jed-
nak swoją troskę macierzyńską rozcią-
ga ona również na wspólnotę braci. W 
końcu rodzi się pytanie: na ile możemy 
nazwać św. Klarę duchową matką św. 
Franciszka?
 W pismach św. Klary skierowanych 
do jej sióstr (Reguła, Błogosławieństwo, 
Listy do Agnieszki Praskiej), autorka 
zwraca się do adresatek córki. Zwrot ten 
zawiera w sobie wiele treści. Możemy 

mówić o wielkiej radości Klary z każde-
go nowego życia, z każdego powołania, 
które Bóg powierza wspólnocie w San 
Damiano – powierza w jej ręce. Tę radość 
i wdzięczność potwierdzają słowa Testa-
mentu: Wśród różnych dobrodziejstw, 
które otrzymałyśmy i co dzień otrzymuje-
my od hojnego Dawcy, Ojca miłosierdzia, 
i za które powinnyśmy chwalebnemu Do-
broczyńcy całym sercem dziękować, jest 
wielkie dobrodziejstwo naszego powoła-
nia (2). Roślinka św. Franciszka ma także 
świadomość bycia przykładem dla swo-
ich córek, gdy stwierdza: Sam bowiem 
Pan postawił nas jako wzór i zwierciadło 
na przykład nie tylko dla innych, lecz rów-
nież dla naszych sióstr, które powołał do 
naszego życia (19). Cieszy się także każ-
dym sukcesem swoich podopiecznych. 
Wykazuje wielką troskę o każde swoje 

dziecko: Wiadomości o twoim zdrowiu, 
szczęśliwym położeniu i o pomyślnych 
postępach w rozpoczętym biegu dla osią-
gnięcia nagrody niebieskiej – pisze w trze-
cim liście do Agnieszki Praskiej – napeł-
niają mnie wielką radością. W klasztorze 
Klara żarliwie posługiwała swoim cór-
kom. Myła nogi siostrom wracającym do 
klasztoru, usługiwała chorym, podejmo-
wała pracę na rzecz wspólnoty. Niczym 
dzielna niewiasta z biblijnej Księgi Przy-
słów pracowała starannie rękami, wsta-
wała, gdy jeszcze była noc, i rozdzielała 
żywność domowi, a obowiązki swym 
dziewczętom (por. Prz 31,13.15). Myślę, 
że wyrazem rezygnacji z własnych ambi-
cji było także przyjęcie przez Klarę tytułu 
abadessa i obowiązków wypływających 
z przełożeństwa. Rola ta wiązała się 
niewątpliwie z posługą macierzyńską, 
skoro sama zainteresowana zapisała w 
Testamencie takie oto pouczenie dla tej, 
która miała po niej przejąć obowiązki 
przełożonej: Niech będzie także troskliwa 
i rozważna w stosunku do sióstr, jak dobra 
matka wobec swych córek (63). Święta 
Klara była więc matką dla swych sióstr 
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 „Pomimo wszelkich naszych prób 
zrozumienia kobieta pozostaje głęboką 
i trwałą tajemnicą – której równa się je-
dynie tajemnica mężczyzny, a obydwie 
tkwią we wnętrzu obejmującej je tajem-
nicy Trójjedynego Boga” (M. Schuma-
cher).
 Zacytowane powyżej słowa amery-
kańskiej teolożki Michele M. Schumacher 
stanowią zarówno motto niniejszych 
rozważań, jak i są, pomimo pozornego 
zawężenia możliwości poznania, stale 
aktualnym zaproszeniem do podjęcia 
niełatwego zadania rzucenia światła na 
tajemnicę kobiecości, która skrywa się 
i ujawnia jednocześnie w komplemen-
tarnej relacji między kobietą a mężczy-
zną oraz w relacji łączącej stworzenie ze 
Stwórcą.
 Rzeczywistość, którą wyraża użyte 
w podtytule sformułowanie, jest równie 
dawna jak sama kobieta. Samo sformuło-
wanie zaś jest stosunkowo nowe i pocho-
dzi z encykliki Evangelium vitae Jana Paw-
ła II. W połączeniu tego, co stare i tego, co 
nowe wyraża się ważna prawda o samej 
kobiecie. Otóż jej istota, podobnie jak 
cała ludzka natura, jest równocześnie 
czymś stałym i dynamicznym. Stąd na-
mysł nad tytułowym promieniowaniem 
kobiecości musi obejmować wiele czyn-
ników, których wszystkich nie sposób 
omówić w tym artykule. Treści i stawiane 
tezy są tylko wezwaniem do zastanowie-
nia i przyczynkiem do pogłębionej myśli 
o roli kobiety we współczesnej katolickiej 
refleksji teologicznej. 

I. Nowy feminizm 
 – trudności i nadzieje
 W wielu kościelnych środowiskach 
feminizm ciągle utożsamiany jest z walką 

Bruno Ł. Paterewicz OCist

kobiet o równouprawnienie, przezwycię-
żenie stereotypów, zniesienie patriarcha-
tu i rozliczne parytety. Jest to jednak tyl-
ko cześć prawdy. Niewiedza – jak mawiał 
Sokrates – jest przyczyną zła. Rzeczywi-
stość, która nazywana jest ruchem femi-
nistycznym, jest tak dalece spolaryzowa-
na, że trudno jest wyodrębnić w niej jakiś 
wiodący nurt. Mnogość prądów myślo-
wych, obecnych w łonie współczesnego 
feminizmu, nie sprzyja wydobywaniu 
twierdzeń istotnie odkrywczych i waż-
nych oraz ich recepcji w teologii katolic-
kiej. Tę trudność stara się przezwyciężyć 
zrodzona na gruncie chrześcijańskim 
teologia feministyczna, która przyjmując 
za punkt wyjścia doświadczenie dyskry-
minacji kobiet, próbuje – poprzez namysł 
nad Objawieniem – doprowadzić do 
obrony godności kobiety oraz zapobiec 
wszelkim formom ich marginalizacji. Teo-
logia ta, sama w sobie, zawiera przynaj-
mniej dwa wiodące nurty: reformistycz-
ny i rewolucyjny. O ile przedstawicielki 
tego drugiego najczęściej same stawiają 
się poza Kościołem, o tyle ten pierwszy 
jest twórczym polem wprowadzenia do 
teologii wrażliwości i wyjątkowości po-
strzegania świata – w tym procesu histo-
riozbawczego – przez kobiety. 
 W fundamentalnym wezwaniu Jana 
Pawła II o nową kulturę, opartą na Bogu 
i głębokim personalizmie, znajduje się 
znamienne wołanie o nowy feminizm, 
który dopełni męskie postrzeganie świa-
ta i stworzy dzięki temu zwartą, komple-
mentarną całość, zgodną z najgłębszym 
pragnieniem Boga. Ta myśl zawarta jest 
w encyklice Evangelium vitae nr 99.: „W 
dziele kształtowania nowej kultury sprzy-
jającej życiu, kobiety mają do odegrania 
rolę wyjątkową, a może i decydującą, w 
sferze myśli i działania: mają stawać się 
promotorkami »nowego feminizmu«, 
który nie ulega pokusie naśladowania 
modeli »maskulinizmu«, ale umie roz-
poznać i wyrazić autentyczny geniusz 
kobiecy we wszystkich przejawach życia 

społecznego, działając na rzecz przezwy-
ciężania wszelkich form dyskryminacji, 
przemocy i wyzysku”. 
 Na podstawie powyższego fragmen-
tu można wykazać kilka cech charakte-
rystycznych tego nowego feminizmu, 
które pomogą w jego ostatecznym zde-
finiowaniu. Przede wszystkim Jan Paweł 
II wskazuje, że nowy feminizm rodzi się z 
„myśli i działania kobiet”, co oznacza, że 
nie przynależy wyłącznie do sfery teorii 
lub praktyki, ale ma łączyć w sobie oba 
te aspekty. Papież pisze, że kobiety mają 
do odegrania „rolę wyjątkową, a może 
i decydującą”, co pokazuje, że ich wkład 
nie jest tożsamy z wkładem mężczyzn; 
potwierdza to także kolejne zdanie „o 
nieuleganiu pokusie naśladowania »ma-
skulinizmu«”. Ta wyjątkowość pomaga w 
„rozpoznaniu i wyrażeniu autentycznego 
geniuszu kobiecego”. Dalej, nowy femi-
nizm ma dążyć do zaszczepienia tego ge-
niuszu „we wszystkich przejawach życia 
społecznego”, a zatem papież nie zawęża 
roli kobiet np. tylko do sfery domowej, 
oraz jego zadaniem jest przezwyciężenie 
„wszelkich form dyskryminacji, przemo-
cy i wyzysku”. W świetle powyższego M. 
Schumacher twierdzi, że zgodnie z zamy-
słem Jana Pawła II nowy feminizm stawia 
sobie za cel „zadanie – bądź też posłan-
nictwo – wyrażenia tego, co w szczegól-
ny sposób odróżnia kobietę, zwłaszcza 
w stosunku do mężczyzny – a zatem 
również jako jego dopełnienie – oraz w 
kontekście i w celu promowania auten-
tycznie ludzkiej i chrześcijańskiej kultury” 
(Schumacher M., Kobiety w Chrystusie, 
Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 
2008, s. 9.). 
 Nowy feminizm, który proponuje Jan 
Paweł II, zachęca kobietę, podobnie jak 
każdego człowieka, by urzeczywistniała 
swoje ludzkie możliwości w doskonałej 
chrześcijańskiej wolności. To właśnie we-
wnątrz relacji i związków, zarówno pod 
względem teoretycznym, jak i praktycz-
nym, kobieta będzie mogła w pełniejszy 

sposób odkrywać tajemnicę swej kobie-
cości, a zatem swojego szczególnego 
kobiecego geniuszu. Tym geniuszem, 
który najpełniej i najbardziej konkretnie 
odróżnia ją od mężczyzny, zdaje się być 
jej szczególny wkład w przedsięwzięcie 
budowania ludzkiej kultury – co żad-
ną miarą nie kwestionuje jej równego 
udziału we wspólnej ludzkiej naturze, z 
którego wypływa jej równa godność z 
mężczyzną. Oboje stworzeni są na ob-
raz i podobieństwo i swoją istotę i pełnię 
odnajdują w tajemnicy relacji łączących 
poszczególne Osoby Trójcy Świętej. 

II. Męska i kobieca komplementarność 
 – konieczny do osiągnięcia ideał
 W relacjach, które łączą kobietę lub 
mężczyznę z płcią przeciwną, konieczne 
jest przekroczenie mniej lub bardziej na-
turalnych ograniczeń każdej z płci. I wca-
le nie chodzi tu o zniwelowanie wpływu 
kulturowego, niezwykle ważnego, ale o 
pewną próbę czynnej komunii, w której 
dzięki wysiłkowi wychodzenia poza wła-
sne „ja” dokonuje się autentyczny wzrost, 
rozwój, a nawet spełnienie naturalnych 
zdolności, zarówno kobiety, jak i mężczy-
zny. Silnym czynnikiem wpływającym na 
budowanie postawy komplementarno-
ści jest dzieło wychowania potomstwa. 
Obie strony winny zaangażować się w to 
dzieło nie tylko ze względu na istnienie 
właściwych dla każdej z płci mocnych i 
słabych stron, ale właśnie ze względu na 
siłę, jaka ukryta jest we wzajemnej kom-
plementarności. Podobnie na tej spe-
cyficznej współpracy mężczyzn i kobiet 
korzysta także rozwój kultury, do promo-
wania którego tak mocno zachęca nowy 
feminizm. Potwierdzają to dokumenty 
Kościoła, choćby adhortacja apostolska 
Christifideles laici (nr 52) Jana Pawła II 
lub List do biskupów Kościoła katolickiego 
o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w 
Kościele i świecie, opublikowany w 2004 
roku przez Kongregację Nauki Wiary. 
Trafnie ujął to także Jan Paweł II w swoim 

Promieniowanie kobiecości 
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Liście do kobiet z 1995 roku: „Za wypełnie-
nie tego zadania, które jest w zasadniczej 
mierze dziełem kultury, mają od począt-
ku jednakową odpowiedzialność zarów-
no mężczyzna, jak i kobieta. We wspól-
nocie małżeńskiej i w przekazywaniu 
życia, we wspólnym zadaniu panowania 
nad ziemią i czynienia jej sobie podda-
ną, między kobietą a mężczyzną nie ma 
statycznej i homologicznej równości, lecz 
nie ma też między nimi zasadniczej róż-
nicy, która prowadziłaby nieuchronnie 
do konfliktu. Relacją bardziej naturalną, 
odpowiadającą zamysłowi Bożemu, jest 
»jedność dwojga« albo »dwoistość«, co 
pozwala każdemu z nich odczuwać mię-
dzyosobowe i wzajemne odniesienie 
jako dar, który wzbogaca i czyni odpo-
wiedzialnym. Tej »jedności dwojga« Bóg 
powierzył nie tylko dzieło przekazywania 
życia i tworzenia rodziny, ale także zada-
nie budowania dziejów”. I o ile należy się 
zgodzić, że Jan Paweł II promowanie no-
wego feminizmu uważał za zadanie ko-
biet, to już jego rozwój uzależniony jest – 
jak pisał w Mulieris dignitatem (nr 7) – od 
harmonijnej „integracji (…) tego, co »mę-
skie« i tego, co »kobiece«”. Wbrew rozpo-
wszechnionym opiniom nie polega on 
na izolacji kobiet od mężczyzn ani w teo-
rii, ani w działaniu. Jedynym z przejawów 
kobiecego geniuszu jest natomiast więk-
sza zdolność do relacyjności, zarówno w 
myśleniu, jak i w podejmowanych działa-
niach. Jest ona doskonałym narzędziem 
oddziaływania dla dobra wszystkich lu-
dzi, zwłaszcza najsłabszych i samotnych. 
Ta relacyjność, dowodząca kobiecego 
geniuszu – jak zauważa Jan Paweł II w 
cytowanym powyżej liście apostolskim, 
w punkcie 30. – przejawia się „we wraż-
liwości na człowieka w każdej sytuacji”. 
Stąd wynika postulat, że zdominowane 
przez mężczyzn instytucje i struktury 
społeczne należałoby poddać w zarząd 
kobietom. Jednakże, w odróżnieniu od 
obiegowej opinii współczesnych femi-
nistek, przedstawicielki nowego femini-
zmu twierdzą, że niezmiernie ważne są 
oba wpływy: męski oraz kobiecy, gdyż 
dopiero dzięki tej komplementarności 
różnic możliwe jest wypełnienie Bożego 
zamysłu względem świata i roli, jaką ma 
w nim do spełnienia człowiek. 

III. Ewangelizacja codzienności 
 – misja uczennic Pańskich
Nie można oprzeć się wrażeniu, że 
współczesne kobiety, podobnie jak to 
miało miejsce na przestrzeni dziejów, 
stale potrzebują wzorców, z których mo-
głyby czerpać inspirację i siłę do wciela-

nia w życie postulatów serca. Niewątpli-
wie dla kobiet wierzących taką rolę pełni 
Najświętsza Maryja Pana, Matka Jezusa, i 
na mocy testamentu z krzyża, Matka każ-
dego ucznia i uczennicy Pańskiej. Jeżeli 
w świetle nowego feminizmu zadaniem 
kobiet jest przekształcanie kultury i ubo-
gacenie sposobu czytania rzeczywistości 
o ich wrażliwość i swoisty geniusz, to 
polem, na którym postulaty te można 
przekuwać w czyn, jest ewangelizacja 
codzienności – na wzór Maryi. Paweł VI 
w adhortacji apostolskiej Evangelii nun-
tiandi (nr 82) nazwał Maryję „Gwiazdą 
stale odnawianej ewangelizacji”. Funkcja 
ewangelizacyjna kobiet dotyczy naj-
częściej tych przestrzeni, do których nie 
sięga zwyczajna posługa biskupów, pre-
zbiterów i diakonów, czyli poza obszary 
niedzielnego przepowiadania Ewangelii. 
Inspiracją mogą być także kobiety, które 
– choć nie wezwane jak apostołowie po 
imieniu – spontanicznie przyłączyły się 
do Jezusa i szły za Nim, posługując swo-
imi darami i talentami. Tylko kobiecość 
jest na tyle zdeterminowana w miłości 
i ofiarowywaniu siebie drugim, że jest 
zdolna płonąć i spalać się do tego stop-
nia, iż własne „ja” ulega usunięciu w cień 
albo wręcz zanika zupełnie, po to tylko, 
aby przedmiot miłości objawił się w peł-
ni. Uczennice Pańskie to kobiety poboż-
ne. Pod płaszczem często wyśmiewanej 
dziś kobiecej pobożności kryje się moc 
trzymająca w ryzach wiele codziennych 
trudów rodzin, środowisk pracy i naj-
bliższej społeczności. Natchnieniem dla 
współczesnych kobiet mogą być wielkie 
przykłady świętych niewiast, które były 
duchowymi mocarkami, mam na myśli 
m.in. Teresę od Dzieciątka Jezus, Fau-
stynę Kowalską, Teresę z Kalkuty i wiele 
innych. Relacyjność, o której była mowa 
wyżej, domaga się ciągłego wchodzenia 
w interakcję, nie tylko z drugim człowie-
kiem, ale przede wszystkim z Bogiem, 
który poprzez serdeczne współczucie i 
pełną zaangażowania troskę ofiarnych 
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kobiet objawia ludzkości swoje matczy-
ne oblicze. Wypaczone racje umysłu, 
którym daje posłuch wielu nam współ-
czesnych, powodują niewyobrażalny 
kryzys wiary. Lekarstwem na to jest pró-
ba wsłuchania się w racje serca. A nikt 
nie umie tych racji serca przełożyć na 
konkretne zaangażowanie miłości lepiej 
niż geniusz kobiety. 
 Ewangelizacja, jak zauważa Paweł VI 
w cytowanej powyżej adhortacji, w nr. 
14., jest „łaską i właściwym powołaniem 
Kościoła”. W związku z tym nie było moż-
liwe, by w tej łasce i w tym powołaniu 
od początku nie partycypowały kobiety. 
Młody Kościół – ustami św. Pawła – odry-
wa ówczesne kobiety od schematów kul-
turowych i wzywa je do podejmowania 
postaw ewangelizacyjnych. Już wówczas 
to kobiecy geniusz, z racji spełnianych 
przez nie rozmaitych funkcji we wspól-
nocie pierwotnego Kościoła, przyczyniał 
się w ogromnej mierze do podtrzymania 
wiary chrześcijańskich wspólnot. Także 
na dalszych etapach historii Kościoła – jak 
zaznacza Jan Paweł II w adhortacji Chri-
stifideles laici (49) – zawsze były kobiety 
„niezwykłej pracowitości, najczęściej 
trudu spełnianego w pokorze i ukryciu, 
ale mającego nie mniej decydujące zna-
czenie dla rozwoju i świętości Kościoła”. I 
dziś to powołanie nie uległo dewaluacji, 
a może z racji na powszechną laicyzację 
stało się bardziej nieodzowne niż kiedy-
kolwiek wcześniej. 

IV. Podsumowanie 
 Wydaje się, że tytułowe promienio-
wanie kobiecości może w pełni rozwinąć 
się w ramach postulowanego przez Jana 
Pawła II nowego feminizmu. Ten nurt fe-
minizmu, jak twierdzi M. Schumacher: 
„będzie się rozwijał i kwitł, w miarę jak 
będą się rozwijały i kwitły kobiety – za-
wsze i wszędzie we współpracy z męż-
czyznami – dla dobra wszystkich ludzi i 
dla promowania autentycznie ludzkiej i 
chrześcijańskiej kultury”. Na tej drodze 
zbliżania się do celu kobiety będą mo-
gły zarówno realizować się jako osoby, 
a jednocześnie będą rozwijały swoje 
szczególne dary, ów kobiecy geniusz, 
który czyni je wyjątkowymi i uzdalnia 
do przemiany otoczenia. Jako uczenni-
ce Pańskie, troskające się o ewangeliza-
cję codzienności, będą mogły zaszcze-
pić Ewangelię w licznych sercach, także 
tych, które pozostają zamknięte na tra-
dycyjne formy przepowiadania. Ten cel 
będzie możliwy dzięki wyjątkowemu 
narzędziu, jakim jest tytułowe promie-
niowanie kobiecości.

 Jestem matką, ponieważ we mnie 
poczęło się nowe życie. Jestem więc ko-
bietą, a to znaczy, że jestem powołana 
do troski o życie. Jestem kobietą, dla-
tego mnie Stwórca obdarzył sercem 
troskliwym, czułym, pięknym. A pięk-
no, jakie jest nam dane na tym świecie 
doświadczać, swoje ujście znajduje w 
kobiecym sercu. Jestem kobietą, więc 
powołana jestem do troski o piękno, 
a piękno to nic innego jak pierwiastek 
Boskiego geniuszu w akcie stwórczym. 
Piękno to efekt końcowy każdego 
drgnienia Bożego serca, zapalonego 
do dzieł przekraczających nasze po-
znanie i rozumienie. Jestem kobietą, 
więc jestem także matką o kobiecym 
odcieniu w oczach mojego dziecka. 
Od poczęcia nowego życia, poprzez 
zachwyt nad swoim powołaniem, do  
przejrzenia się w oczach nowego ist-
nienia. Oto droga do poznania i odpo-
wiedzi Stwórcy na dar i zadanie dane 
mnie, kobiecie, matce, żonie. Osobie 
pięknej, wrażliwej, delikatnej, czułej. 
Moje powołanie to troska o życie. I to 
życie bije już własnym biciem serca. Je-
stem kobietą, więc rodzę piękno.

 Od chwili, gdy sama poczułam 
swoje piękno, zapragnęłam je rodzić. 
Moi rodzice, pierwsi nauczyciele, 
jako pierwsi odsłonili kotary mego 
wnętrza i wskazali na to, co dziś na-
daje kolorów całemu memu życiu. 

Izajasz P. Drzeniek OFM

Oni pierwsi nazwali mnie piękną, oni 
pierwsi spojrzeli na mnie oczyma duszy, 
przez oczy, do mojej duszy. I zobaczyli 
w niej własne zawiązki swojej relacji. Ich 
miłość tam ulokowała najwięcej swej 
treści. Więc rozpoznali w mojej duszy 
swój pierwiastek, cząstkę swego po-
kochania. Tym samym pokochali mnie, 
owoc ich miłości. Mama nauczyła mnie 
być kobietą, tata jako pierwszy nazwał 
mnie swoją księżniczką, piękną księż-
niczką. Obydwoje objawili mi moją god-
ność, godność dziecka Bożego, godność 
kobiety. Godność matki. Ich dom, w któ-
rym było moje miejsce, był pierwszym 
ogrodem, w którym poznałam wszyst-
kie kwiaty, jakie w życiu spotkam, i któ-
rymi się zachwycę. A w kwiatach prze-
cież tkwi piękno rodzącego się słońca, 
piękno ożywczej rosy, piękno koloru 
wiosny, piękno torujące drogę do duszy 
kobiecej. Moje pierwsze seminarium 
epifanii piękna to mój dom rodzinny i 
więzy, jakie już wtedy wytworzyli moi 
rodzice. Seminarium z piękna kobiecej 
duszy, seminarium z piękna kobiecego 
dotyku, seminarium z piękna kobiecego 
serca. Mój dom rodzinny to lata odkry-
cia, kim jestem: kobietą o wrażliwym i 
drżącym wnętrzu, jakie porusza się w 
rytmie piękna na doświadczenie pięk-
na. Mój dom rodzinny to próg w dorosłe 
życie kobiecego istnienia, które nadaje 
światu swoisty i jednostkowy rys kolo-
rów mojej wrażliwej na piękno, i rodzą-
cej piękno, duszy.
 Gdy nadszedł czas przycinania win-
nic i poznałam każdy kwiat w ogrodzie 
mojej duszy, jakie pielęgnowałam za 
radą i przy czujnej uwadze rodziców, 
poczułam, jak gwałtownie rozwijam 
pąki róż. 

 Gdy spotkałam mojego towarzysza 
życia, gdy opromienił mnie jego świt, po-
znałam, kim on jest. Jest moim przezna-
czeniem, jest podporą w spiekocie dnia. 
Jest piękny, mądry i odpowiedzialny; jest 
tym, kogo moje serce przeczuwało; jest 
zapowiadanym przez mego ojca dru-
gim ukochanym, w oczach którego będę 
księżniczką. Dla niego właśnie mój ogród 
pełen zieleni, dla niego ogród kwieci-
stych szlaków; dla niego mój ogród wie-
czornych, gwiaździstych chwil, o których 
nawet księżyc nie odważy się wspominać. 
Gdy spotkałam mojego towarzysza ży-
cia, oddałam mu każdy klucz do komnat 
mego wnętrza. Do duszy, serca, do ciała. 
 Jestem matką, a więc moje serce 
czuje bicie drugiego serca pod nim. To 
tak szybko nadeszło, gdy połączył nas 
węzeł niezrywany na wieki. Węzeł zawią-
zał, otulił dwa ciała na jedno „tak”. Jedno 

„tak” rodzi kolejne i kolejne, a Bóg dał 
nam wtedy swoje największe błogosła-
wieństwo w naszej komunii dwóch ciał 
– nowe serce zabiło, a z nim nowa prze-
strzeń w mojej kobiecości, która pragnie 
przyjąć to nowe życie i w nim ukształto-
wać nowy ogród. Mój ogród już kwitnie 
długo, ogród mego dziecka zaczyna się 
kształtować. Jestem matką, więc przyj-
muję nowe życie i patrzę na moje dziec-
ko. Patrzę i widzę mego męża z jego mę-
ską duszą; widzę siebie i moje kwieciste i 
pachnące serce. Dwa ciała dały nowe cia-
ło, a Bóg złożył w tym ciele nowe tchnie-
nie, nowe życie, z ducha. Patrzę na moje 
dziecko i czuję się spełniona. Widzę nowy 
ogród, o który chcę się troszczyć.
 Dziecko moje, ile mnie w tobie, tyle 
ciebie we mnie. Wystarczy, że spojrzę, 
jak się śmiejesz, a już czuję swoje serce 
otwierające się na doznania piękna. Oto 
klucz do zdobycia piękna kobiety, do wy-
dobywania z niej piękna – uśmiechem i 
miłością zdobędzie je każdy, kto spojrzy, 
wypowie słowa i otworzy drogę przez 
oczy do swojej duszy. Dziecko moje, ile 
cię poznaję, tyle widzę siebie. Kwiaty, któ-
re przycinam i podlewam w tobie, mają 
nasiona we mnie. Oto przeszczepiłam 
swoje zielone i czerwone płatki, które dziś 
widzę w Twoim wnętrzu, moje dziecko. 
Jaka to radość, gdy patrząc w twoje śmie-
jące się oczy, widzę cząstkę siebie. Kiedy 

płaczesz, co tak boli i niepokoi moje ser-
ce, widzę siebie. A więc i płacz może mieć 
swoje źródło we mnie, który dziś rozrywa 
mi serce, widząc, jak ty zalewasz się łzami. 
Kiedy zadziwiasz się nad pięknem kasz-
tana, który twój ojciec niegdyś posadził 
w naszym ogrodzie, widzę jego ducha. 
Dziecko moje, gdzie się tego nauczyłeś, 
że potrafisz podejść do tego drzewa z ta-
kim samym sentymentem jak twój tata, 
z takim samym sentymentem głaszczesz 
te liście i czekasz, aż zakwitnie. Kto cię 
tego nauczył? Ilekroć nie ma twego ojca, 
lub zajęty pracuje w swoim warsztacie, 
tyle mi go przypominasz i sprawiasz, że 
zaczynam za nim tęsknić, gdy widzę jego 
cechy w tobie, dziecko moje. Patrzę na 
ciebie i widzę, jak troszczysz się o mój 
uśmiech, bym i ja się śmiała – a czynisz 
to tak, jak twój ojciec. Patrzę na ciebie i 
widzę te same kroki, jakie zachwyciły 
mnie w twoim ojcu, gdy spacerowaliśmy 
razem, patrząc w zielone niebo, porusza-
ne wiatrem i ciepłym, letnim deszczem. 
Choć byliśmy wtedy otuleni kroplami, 
choć lekki chłód dawał się we znaki, to 
wiedzieliśmy, że takie dzienne wyprawy 
jeszcze bardziej nas do siebie zbliżają. 
Dziecko moje, a kto cię nauczył śmiać się 
jak on? Masz taki sam głos, wymawiasz z 
takim samym zacięciem i romantyzmem 
moje imię jak on, gdy drżącym głosem 
wyznawał mi pierwszy raz, jak bardzo 

Macierzyństwo
– początku szukaj 

w pokochaniu
Mamo, tato, uciekam wzwyż; 
moje serce pragnie doświadczyć 
nowego piękna, 

nowych szuka wyżyn i wzgórz. 
Oto pragnę wstać, obejść różany las 
i zaułki kwiecistych łąk, 
i szukać tego, 

którego pokocha moje serce. 
Czy widzieliście jego szaty, 
czy słyszeliście jego śpiew? 
Moje córki, polny maku 

z czerwonymi policzkami 
i żółty słoneczniku kłaniający się w pół. 
Czy widział ktoś połowę mej duszy, 
która uzupełni kwiecisty mój śpiew, 
a ogród duszy poznany przed wielu laty 
zakwitnie silnym bukiem 
lub bielą brzozy strzelistej i zielonej?
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 I. Nazaret leży na południowej 
krawędzi gór dolnej Galilei, tuż nad 
doliną Ezdrelon. Właściwie z dale-
ka nie jest widoczne, ponieważ ze-
wsząd jest otoczone wzgórzami o 
różnej wysokości, podobnie zresztą 
jak Safed czy Betlejem. Aby mia-
steczko Nazaret dostrzec, trzeba się 
wspiąć na jakieś wzniesienie gór-
skie, które w tej części Palestyny są 
mocno rozsianie. Podobno jego po-
łożenie należy do najpiękniejszych 
w całej Galilei. Nie trzeba się dziwić, 
że nazwano to miasteczko Nazare-
tem, to znaczy kwiatem Galilei.
 Nazarecie – błogosławiony je-
steś, albowiem w murach twoich 
pojawiła się pełnia czasu, Pełnia Du-
cha Świętego, która jest u podstaw 
wszelkiej rachuby czasu, nowej hi-
storii. W łonie niepokalanej Dziew-
czyny (według Tradycji 17-letniej) 
zostało poczęte Słowo, przez które 
wszystko zostało stworzone, a które 
w Niej stało się ciałem (por. J 1,3.14).  
Warto pamiętać, że Nazaret leży w 
pobliżu jednej z głównych dróg ko-
munikacyjnych ówczesnego świa-
ta. Tutaj ku wschodnim granicom 
Imperium przez dolinę Ezdrelon 
maszerowały legiony rzymskie. Nie-
daleko rozpościera się jezioro Gene-
zaret. Jego wybrzeża okalają miasta 
ówczesnej rozkoszy: Kafarnaum, 
Magdala. Wody tego jeziora to nie-
porównywalny błękit. Widać w nim i 
zarys gór, i brzegów. Trudno znaleźć 
granice pomiędzy wodą a ziemią. 
Przebogate w rozmaitość ryb, które 
się kąpią w jego błękicie. Promień 
słoneczny łamany taflą jeziora barwi 
je wielorakimi kolorami.  
 Gdy spojrzymy ku zachodowi, 
można zauważyć zarysy Morza pod 
płaskowyżem Karmelu. Po drugiej 
stronie widoczna góra Tabor, z któ-
rą według Tradycji związana jest 
wspaniała tajemnica Przemienie-
nia. Dlaczego młoda dziewczyna, 
dziewica z Nazaretu, nie miałaby się 
wspiąć na ten najwyższy szczyt swe-
go miasteczka? A może stała na tym 
miejscu, nie wiedząc, że w swoim 
czasie dokona się na nim tajemnica 
Przemienienia, może nawet na tym 
samym kamieniu, na którym Jej Syn 
ukazał Majestat swego Bóstwa, a 
Bóg Ojciec prosił, aby Jego Syna słu-
chano (por. Mt 17,5)? W jaki sposób 

o. Antoni J. Nowak OFM
(rozważanie napisane 
24 grudnia 1960 roku)

mnie kocha. Tak samo się śmiejesz jak on, 
gdy opowiedziałam mu jego ulubiony 
dowcip lub gdy oboje biegaliśmy po zło-
tych łanach zbóż, a on mnie obejmował. 
Dziecko moje, skąd to wszystko masz?
 Jestem kobietą, jestem matką, jestem 
osobą szczęśliwą, jestem spełniona. Kto 
to zrozumie, jakie teraz we mnie zacho-
dzą procesy? Jak bardzo jeszcze wyczulił 
się mój zmysł wyczucia piękna? Odnajdu-
ję je wszędzie! W moim mężu, gdy szep-
cze mi swym męskim głosem do uszu, 
jak mnie kocha, w moim ukochanym 
dziecku, gdy tylko wezmę je w ramiona. 
Widzę piękno w moim ogrodzie duszy i 
serca, zapoczątkowanym przez moich 
rodziców i pielęgnowanym przez mego 
męża. A teraz troszczy się o niego moje 
dziecko z konewką w ręce i lizakiem, 
jaki w trakcie delikatnie zajmuje jego 
uwagę. Widzę piękno każdej nocy, gdy 
muszę wstać i wziąć do swych zmęczo-
nych ramion moje dziecko, aby dać mu 
bezpieczną i senną noc. Widzę piękno w 
jego brudnych spodniach i pieluchach, 
w rozrabianiu i gonieniu kota sąsiada, co 
go tak denerwuje. Widzę piękno w jego 
maślanych oczach, gdy stłucze talerz z 
naszego ślubnego zestawu. Widzę pięk-
no i o nie się troszczę. 
 Jestem matką, więc doznaję najwyż-
szego zaspokojenia i spełnienia. Widzę 
piękno i brzydotę, widzę śmiech i smu-
tek. Widzę obowiązek i dowolność, wi-
dzę poświęcenie i strach. Jestem matką, 
więc roztaczam swój namiot miłości i 
czułości nad naszą rodziną. Roztaczam 
ten namiot nad namiotem, jaki rozłożył 
mój mąż – namiot opieki i oparcia. Oba 
namioty tworzą jeden namiot spotkania, 
gdzie przechadza się także Bóg. Trudno 
Go nieraz zobaczyć, trudno Go nieraz po-
cieszyć. Ale jest, bo jest matką i ojcem dla 
nas, którzy na Jego wzór żyjemy, poru-
szamy się i działamy. I kochamy! Na wzór 
Boży jesteśmy matką i ojcem, na wzór 
Boży uczymy się ojcostwa i macierzyń-
stwa. Matka w kolorach piękna i czułości, 
i dotyku; ojciec w kolorach poświęcenia 
i pracy, i oparcia. Obydwoje uczymy się i 
trwamy, pomimo swej ułomności i chęci 
spojrzenia za siebie, aby może powrócić 
do dziecinnych zabaw pełnych beztroski. 
Jesteśmy mamą i tatą, a to oznacza, że 
uczymy się ciągle, na wzór Trójcy Świętej, 
jak trwać w doskonałej miłości, rodząc 
miłość i odbierając miłość. Bo miłość 
to pragnienie dobra dla drugiej osoby i 
pragnienie Dobra dla drugiej osoby. Je-
stem matką, więc kocham i troszczę się o 
swoje maleństwo, w którym widzę mego 
męża i jego ducha. A więc jesteśmy jak 
Bóg – jednością w miłości.

przemawiał do Jej dziewiczej duszy 
nagi krajobraz doliny Ezdrelon? Oto 
krajobraz, w którym wzrastała Matka 
Boga. Tradycja mówi o Jej rodzicach – 
Annie i Joachimie. Trudno zaprzeczyć, 
by ich oczy niemalże z przeogromną 
troską przyglądały się niesamowitej 
córeczce. Nie wiedzieli, że ich córka 
jest niepokalana, Pełnią Ducha Święte-
go, bo i skąd? Nie wiedzieli, bowiem i 
sama Maryja zdziwiła się pozdrowieniu 
anielskiemu, gdy usłyszała słowa: Bądź 
pozdrowiona łaski pełna (por. Łk 1,28).
 Mijał rok za rokiem, zmieniały się 
pory kalendarzowe, a Dziewica z Na-
zaretu prawem rozwojowym wrastała. 
Jest rozwinięta, staje się dojrzałą ko-
bietą. Trudno wejść w Jej motywacje, 
dlaczego rezygnuje z bycia matką, 
przecież to było marzeniem każdej 

świadczących, że święte dziewictwo jest 
szczytem chrześcijańskiej doskonało-
ści? Nie otrzymałaś ani nakazu ni rady, 
ani wzoru! Chyba że o wszelkiej praw-
dzie pouczyło Cię Boskie namaszczenie, 
a Słowo Boże – żywe i skuteczne – było 
Twym Mistrzem, zanim się stało Twym 
Synem, oświecało Twój umysł, zanim 
przyjęło na się Twoje ciało. Piękne to są 
słowa, pełne mistycznej wiary.
 Poświęcasz się Chrystusowi, chcąc 
dla Słowa, zwane w historii Jezusem 
Chrystusem, pozostać dziewicą. I – 
sama o tym nie wiedząc – w ten spo-
sób za tchnieniem Ducha Świętego 
zgadzasz się być Matką Słowa Wcielo-
nego. Wybierasz stan dziewictwa, który 
był w Izraelu lekceważony. Wybierasz 
stan dziewictwa, aby przypodobać 
się Temu, dla którego się poświęcasz. 

Żywe Tabernakulum
ówczesnej kobiety, co więcej, być 
matką Mesjasza. Skąd u ciebie, Mary-
jo, tak silne pragnienie przynależenia 
tylko do Boga? Czyżby to był jedyny 
warunek całkowitego zjednoczenia 
się z Bogiem i ludźmi? Tradycja mówi, 
że ta już rozwinięta dziewczyna mając 
lat 14, składa ślub czystości, a właści-
wie dziewictwa. Nie znała męża. Oto 
Panno roztropna – woła św. Bernard. – 
O Panno wierna! Któż to wyjawił Ci, że 
dziewictwo podoba się Bogu? Jakież to 
prawo, jakaż nauka, jaki tekst Starego 
Testamentu nakazał Ci lub choć tylko 
podszepnęły, doradziły, aby zamiast 
żyć cieleśnie w ciele, już na tej ziemi 
wiodła życie aniołów? Gdzież wyczyta-
łaś, Najświętsza Dziewico, to, co uczeń 
umiłowany opowiada o dziewicach, 
że śpiewają – jakby nową pieśń... i po-
dążają za Barankiem, dokądkolwiek 
idzie? (Ap 14,3-4). Gdzież wyczytałaś 
pochwałę wygłoszoną  prze Twego Bo-
skiego Syna na cześć tych, co stają się 
dziewicami dla królestwa niebieskiego? 
Od kogóż usłyszałaś te słowa aposto-
ła, że kto zawiera małżeństwo, dobrze 
czyni, lecz kto go nie zawiera – lepiej 
czyni? Skąd wiedziałaś o tych słowach 

Wielka była Twoja odwaga, wystawiłaś 
siebie na klątwę rzucaną na bezpłodne. 
Ale ta klątwa zamienia się w błogosła-
wieństwo, bezpłodność ludzka zostaje 
wynagrodzona płodnością Boską. Być 
matką Mesjasza było marzeniem każ-
dej kobiety. Trudno przypuszczać, abyś 
nie znała tekstu proroka Izajasza: Oto 
Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie 
Go imieniem Emmanuel (Iz 7,14). Czy 
ten tekst był dla Ciebie natchnieniem 
decyzji bycia dziewicą?
 Maryjo, Ty doskonale wiedzia-
łaś, że naród, w którym żyłaś, nie znał 
dziewictwa, nie szanował dziewictwa, 
dlatego zaręczyłaś się z Józefem i ufa-
łaś, że on będzie potrafił uszanować 
Twoje postanowienie. Wielkie musiało 
być Twoje zaufanie, że młody mężczy-
zna (według Tradycji 25 lat), którego Ci 
przedstawiono, ma te same pragnie-
nia co Ty! Popatrz Maryjo na swojego 
narzeczonego, jaki on młody, silny. Ma 
dobry zawód, gibki jak pasterz libański, 
mąż sprawiedliwy, dumny, niecierpli-
wy, płonący świętym buntem. Maryja, 
dziewczyna czysta jak kryształ na duszy 
i na ciele, pełna prawdziwej dziewiczej 
kobiecości, delikatna, o gorącej miłości, 

pełna łagodności i ukojenia. Józefie, 
czy kochasz Ją? Dlaczego miałbyś nie 
kochać? Dlaczego nie cieszyłbyś się 
wzajemnością? Dlaczego nie miałbyś 
pragnąć, aby Ta, którą spotkałeś – być 
może w wieczornej ciszy – nie miałaby 
na Twoją miłość również odpowiedzieć 
miłością. Wolno nam przypuszczać, że 
wyczuwałeś szczególną więź duchową 
pomiędzy sobą a tą wyjątkową dziew-
czyną. Być może jakaś duchowa więź 
pokrewieństwa. Czy byłeś tego świa-
dom, że Ona cię przerasta i to w sposób 
nieskończony? Nie! Ona również jesz-
cze nie wiedziała o swojej wielkości. Jak 
miłość każdego mężczyzny, tak i Twoja 
wzorowała się na miłości kobiety, która 
pozostaje wychowawczynią męskiego 
porywu. Maryja. Swoim niebiańskim 
uśmiechem, pełnego dziewiczego 

piękna, w przyszłości tchnie swoim 
uśmiechem dziewiczość u tylu kapła-
nów i zakonnic, i zakonników. Ten nowy 
ród kapłański Jej zawdzięcza swobodę, 
z jaką podtrzymuje wśród świata ta-
jemnicę męskiego dziewictwa.

 II. Po opuszczeniu świętego przy-
bytku, w dziewczęcym rozkwicie swe-
go życia, normalnego wśród swoich 
rówieśników, jednak pełnego światła 
zachwytu samej Trójcy, Maryja zawarła 
związek małżeński z dobrze wykształ-
conym rzemieślnikiem, szlachetnym, 
przystojnym mężczyzną, któremu na 
imię było Józef.
 Maryjo, umiłowana Dziewico z Na-
zaretu, nasze serca są pełne wdzięcz-
ności. Jesteśmy słabi, nie pojmujemy 
tajemnicy Twojego dziewictwa. Gdy-
byś się stała matką, nie będąc zamężną, 
wtedy ta wzniosła tajemnica Twojego 
dziewictwa, która jest podstawą chrze-
ścijaństwa i samą czystością, mogłaby 
ulec profanacji, mogłaby stać się zgor-
szeniem dla ludzi słabych. 
 W ubogim domku w Nazarecie w 
ciepłe popołudnie wiosennego słońca 
Maryja odpoczywa po pracy w głębo-

kim rozmyślaniu nad sprawami Boga 
zapisanymi na kartach Starego Testa-
mentu. Spokój rozmyślania zakłóca 
pukanie do drzwi – to posłaniec Boży. 
Otwiera mu drzwi dziewczyna, dzie-
wica z Nazaretu. Czy on pamięta, że w 
Jej żyłach płynie krew podupadłego 
rodu Dawida? Nie wie również o tym, 
że jest Łaski Pełna, bowiem zatrwoży-
ła się pozdrowieniem anielskim. Usły-
szała słowa, które będą powtarzane 
do końca świat przez ogromną rzeszę 
ludzką: Bądź pozdrowiona pełna łaski, 
Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między 
niewiastami (Łk 1,28). Wysłannik Boga, 
nie dając Jej ochłonąć ze zdumienia, 
natychmiast zapowiada, że Ona wła-
śnie porodzi zapowiedzianego przez 
proroków Mesjasza, którego oczekują 
wszystkie narody.

 Ona zmieszała się na te słowa i roz-
ważała, co miałoby znaczyć to pozdro-
wienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie Bój 
się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 
Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus. Będzie On 
wielki i będzie nazwany Synem Najwyż-
szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praoj-
ca Dawida. Będzie panował nad domem 
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie 
będzie końca”. Na to Maryja rzekła do 
anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie 
znam  męża?”. Anioł Jej odpowiedział: 
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Naj-
wyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, 
które się narodzi, będzie nazwane Synem 
Bożym. (...) Na to rzekła Maryja: „Oto ja 
służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według twego słowa”. Wtedy odszedł od 
nie anioł (Łk 1,29 -35.38).
 Scena jednorazowa w historii czło-
wieka. Maryja jest pierwszym człowie-
kiem, który dowiaduje się, że Stwórca 
nie jest samotnikiem. Jest córką Boga 
Ojca, jest Oblubienicą Boga Ducha 
Świętego oraz Matką Boga Syna. Ma-
ryjo, ogromna moc wiary, niemalże 
nieskończony jest kapitał Twego zaufa-
nia, przecież Stary Testament, który co-
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dziennie czytałaś, nie zna Boga w Trójcy 
Jedynego. Wspaniale dialogujesz i do-
skonale ten dialog zakończyłaś. Maryja 
i anioł obradują nad tajemnicą Wciele-
nia Słowa (Syna). Rozstrzygają się losy 
ludzkości przy wielkiej oszczędności 
słów i gestów, nikt nie jest w stanie za-
mącić tej Tajemnicy. Ona sama sobie 
wystarczy.
 Nie lękaj się najczystsza dziewico, 
staniesz się Matką, pozostaniesz jed-
nak dziewicą. Bóg w Trójcy Jedynej jest 
miłością dziewiczą. On jest Stwórcą 
dziewictwa i Jemu ślubowałaś swoje 
dziewictwo. Moc najwyższego zacie-
ni Cię, okryje sobą, czyniąc z Ciebie 
świętą świątynię, żywe tabernakulum. 
Maryjo, Ty w swojej dziewiczej prosto-
cie od razu uznajesz możliwość tego 
wspaniałego faktu. Ty już wierzysz i dla-
tego pytasz spokojnie, jak to się stanie, 
skoro nie znasz pożycia z mężem. Gdy 
wysłannik Boga wyjaśnił Ci wspaniałą 
Tajemnicę, wypowiedziałaś słowa wa-

runkujące całą przyszłość ludzkości: 
niech mi się stanie według słowa twego. 
Co się działo w duszy tej skromnej pro-
stej Dziewicy? Ile Boskiego ognia było 
w Jej wnętrzu; zachwyt, zdumienie, 
przepastna głębia nad Tajemnicą, która 
w Niej stała się faktem. W tym samym 
momencie Dziewica stała się Matką 
Boga i nas wszystkich.
 Gdy dowiedziała się, że jej krewna 
Elżbieta jest matką, udała się pospiesz-
nie do pewnego miasta z pokolenia 
Judy (por. Łk 1,39). Cóż bardziej ludz-
kiego. Młoda kobieta, będąc już sama 
matką, spieszy do swojej krewnej, aby 
ją odwiedzić, podzielić się własną ra-
dością, a będąc młodszą, pomóc star-
szej krewnej. Szła krokiem raźnym, jak 
szedłby każdy wypełniony radością, 
uważnie, aby nie pomylić drogi. Po dro-
dze odpocząć, posilić się tym, co zabra-
ła z domu lub też zakupiła w przydroż-
nych gospodach, które zapewne były 
wzdłuż drogi Nazaret–Ain Karim. Mary-

Józefie, nie wiedziałeś, bo i skąd, że 
chcąc oddalić od siebie małżonkę, wraz 
z Nią oddalałeś od siebie Syna Bożego – 
Żywe Tabernakulum.
 Józefie, wielka musiała być Two-
ja miłość do Maryi, skoro tak deli-
katnie chciałeś wobec Niej postąpić. 
Całe odium opinii społecznej wziąłeś 
na siebie: oto ten, który odchodzi od 
brzemiennej i zostawia ją. Miałeś pra-
wo wnieść skargę przeciwko swojej 
małżonce, i zapewne wielu by tak po-
stąpiło, powołując się na prawo stano-
wione. Twoja miłość kierowała się in-
nymi kryteriami. Ale dlaczego milczała 
kochająca ciebie małżonka? Kochała 
miłością wzajemną. Czy nie wystarczy-
ło jedno słowo skierowane do Ciebie, a 
byłbyś wolny od wszelkich podejrzeń 
i nieprzespanych nocy. Czy nie uwie-
rzyłbyś Jej słowom? Na pewno tak! 
Maryja musiała widzieć Twoje zmaga-
nia duchowe, a jednak milczy i nie daje 
żadnego wyjaśnienia, nie bacząc, jakie 
będą konsekwencje. Nie wolno nam 
przypuszczać, że Jej serce w tej wielkiej 
Tajemnicy stało się nieczułe wobec Jó-
zefa. Miłość, aby była miłością, musi być 
zawsze relacyjna. Józef nie był w stanie 
zrozumieć stanu, w jakim znajdowała 
się jego małżonka. Wraz z Wieleniem 
Słowa w Maryi przebywa Prawda, Mi-
łość, Dobroć, tym bardziej można było 
jednym ciepłym, miłosnym słowem 
rozwiać wszelkie wątpliwości. Trudno 
przyjąć, abyś patrzyła obojętnie na du-
chowe męki Józefa. Nie, tego przyjąć 
nie można. Byłaś jednak gotowa, że Jó-
zef od Ciebie odejdzie, wiedziałaś, jakie 
będą konsekwencje prawne, gdyby Jó-
zef oskarżył Cię o niewierność. Czy nie 
bałaś się ukamienowania? Byłaś głębo-
ko przekonana, że miłość Józefa do Cie-
bie na to nie pozwoli.
 Matka Wcielonego Słowa głębo-
ko uczciła tę Tajemnicę milczeniem. 
Tę Tajemnicę nosiła w sobie. Heroizm 
tego małżeńskiego milczenia na tym 
polega, że Maryja pełna miłości wobec 
Józefa narażała siebie na przykre po-
dejrzenia człowieka, który również Ją 
szalenie miłował. Miłość nigdy nie dzia-
ła na szkodę drugiego człowieka, acz-
kolwiek w życiu tak bywa, że człowiek 
działa dobrze, a jego dobroć nie zawsze 
cieszy się uznaniem. Józef, będąc czło-
wiekiem sprawiedliwym, miłującym, 
zapewne nie chciał sprawić bólu swojej 
małżonce, stawiając Jej pytanie: jak do 
tego doszło? Zachowałeś również mil-
czenie wobec zastanego faktu. Wielkie 
musiały być cierpienia z obu stron. Na-

wet Święta Rodzina (Maryja, Syn Boże, 
Józef ) stanęła na krawędzi rozpadu, 
rozwodu. Boleśnie doświadczyli faktu, 
co znaczy nie móc się zrozumieć.
 Ciężka chmura niemożności mał-
żeńskiego porozumienia rozwiązuje 
miłość samego Boga: Józefie, synu Da-
wida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, 
twej Małżonki; albowiem z Ducha Świę-
tego jest to, co się  w Niej poczęło. Poro-
dzi Syna, któremu nadasz imię Jezus (Mt 
1,20-21).
 Józef opanowany mękami niepew-
ności, podejrzeń i lęku przed konse-
kwencjami doznaje olśnienia Bożego, 
aby mógł zrozumieć tajemnicę Wcie-
lenia. Józef przyjmuje z radością swo-
ją brzemienną małżonkę. Zrozumiał 
swoją misję, którą ma wykonać wobec 
małżonki i Jej Syna. Opadły ciężkie 
chmury milczenia, niezrozumienia, 
ciemna noc została pokonana. Mary-
ja i Józef zrozumieli swoją cudowną 
drogę wyznaczoną przez miłość Boga. 
Zostali wprowadzeni w miłość i tajem-
nicę samego Boga. W historii ludzkości 
nie było i nie będzie podobnej pary 
małżeńskiej. Niepowtarzalna, święta i 
cudowna miłość, ogień wdzięczności, 
że zostali włączeni w tajemnicę same-
go Boga. Bóg oddał swego Syna pod 
opiekę z pełnym zaufaniem świętemu 
małżeństwu.

 IV. W Nazarecie dni upływały po-
woli jak w każdym miasteczku. Wraz z 
miesiącami zmieniały się również pory 
roku. Nadeszła chwila, gdy w Naza-
recie usłyszano o spisie ludności, jaki 
zarządził cezar. Każdy miał się udać do 
swego miasta rodzinnego. Miastem 
rodzinnym Józefa i Maryi było Betle-
jem Judzkie. Trzeba było się przygoto-
wać do dalekiej drogi, która trwała, tak 
można przypuszczać, sześć dni. Mijali 
te same miasteczka i wioski, które Ma-
ryja przemierzyła, spiesząc do swojej 
krewnej Elżbiety, mieszkającej blisko 
Jerozolimy w Ain Karim.
 Po pięciu dniach Józef rozpoznał, że 
zbliżają się do Jerozolimy, bowiem dro-
ga była coraz bardziej stroma. Popędził 
z radością osła, aby szybciej dotrzeć 
do celu. Zapytał swoją brzemienną 
małżonkę, czy czuje się dobrze? Odpo-
wiedziała, że tak i nie odczuwa żadne-
go bólu. Podróż była męcząca, długa 
i Maryję ogarniało znużenie, a nawet 
poczucie wyczerpania. Nie odczuwała 
uderzeń w boki osiołka pojemników, w 
których zawierała się woda i pożywie-
nie. Maryja zwiesiła głowę, otuliła się 

ciepłą chustą i patrzyła na niezliczoną 
ilość kamyczków na drodze. Całą swoją 
miłość matczyną skupiała na tym, jakie 
to piękne będzie miała dziecko; wie-
działa, że to będzie chłopczyk. Snuła 
swoje marzenie, jak będzie go karmi-
ła, kąpała, jemu śpiewała, jego ciałko 
całowała. Trzeba będzie to dziecko na-
smarować oliwą, tulić do piersi, dać mu 
pełne poczucie bezpieczeństwa. Byli 
młodym małżeństwem. Maryja pamię-
tała poród u swojej krewnej Elżbiety. 
Nabyła koniecznego doświadczenia. 
Nie rozmawiali wiele ze sobą, ich umy-
sły i serca były wypełnione Tajemnicą 
wydarzenia. Maryja poruszała się z tru-
dem, co Jej nie przeszkadzało, by przy-
gotować wieczerzę. Spali pod gołym 
niebem, bowiem trzeba było zaoszczę-
dzić pieniądze na pobyt w gospodzie. 
Gdy były w miarę ciepłe wieczory, Józef 
zapalał lampkę. Maryja zdejmowała 
sandały i po wieczornych czynnościach 
czesała swoje długie włosy. Wieczorem 
i wczesnym rankiem Józef pamiętał o 
nakarmieniu osła. Rankiem spokojnie 
przemawiał do osiołka, który niósł naj-
większy skarb świata, układając na jego 
grzbiecie derkę, aby można było brze-
miennej żonie wygodnie podróżować 
dalej. Posadził żonę na grzbiecie osioł-
ka i ruszali w dalszą drogę, do Betlejem.
 Słońce skłaniało się ku zachodo-
wi, złociste promienie zachodzącego 
słońca okalały Jerozolimę. Józef pełen 
zachwytu mówi do swojej małżonki: 
popatrz, Jerozolima. W zadumie ustąpił 
innym miejsca, którzy za nim podróżo-
wali i byli obojętni na przepiękny wi-
dok Jerozolimy. Byłoby bardzo pięknie, 
gdyby mogli zamieszkać w pięknym 
mieście, ale trzeba było wędrować da-
lej, przejść przez Jerozolimę, bowiem 
celem ich podróży było miasto Dawido-
we, Betlejem, a do całkowitego zacho-
du słońca nie pozostało już wiele czasu.
 Nadchodziła ciemna, bezksięży-
cowa noc. Maryja mówi do Józefa, że 
już się ściemnia. Ruch podróżnych był 
coraz bardziej nikły. Wszyscy szukali 
schronienia w gospodach. Jak zare-
agowałaś Maryjo, gdy po raz pierwszy 
odczułaś ruchy swego dziecka? Wielka 
musiała być Twoja radość, Ono żyje 
i mocno reaguje na wszystkie stany 
uczuciowe. Nie potrafiłaś nazwać tych 
relacji jako interpersonalne, a przecież 
takie one były. Tym razem poczułaś 
coś więcej, wiedziałaś, że to będzie 
noc Twojego Dzieciątka. Poprosiłaś 
Józefa, aby się na chwilę zatrzymał. 
Józef zaniepokojony pyta o Twoje sa-

ja zachodziła do gospody o zmierzchu, 
by rankiem wyruszyć w drogę z rado-
ścią do swej krewnej Elżbiety. Można 
przypuszczać, że unikała popołudnio-
wego skwaru, natomiast w chłodne 
górskie wieczory i poranki była szczel-
nie owinięta ciepłym okryciem.
 Czy ta młodziutka dziewica w sta-
nie błogosławionym szła sama? Młode 
i biedne  dziewczyny nie miały „dam to 
towarzystwa”, jak to było w zwyczaju u 
arystokratek.  W razie niebezpieczeń-
stwa musiały same się bronić. Czy ta 
młodziutka matka wybrała się w dro-
gę sama? Kto Jej pozwolił na samot-
ną wędrówkę? Droga wcale nie była 
bezpieczna, odległość około 85 km? 
Trzeba liczyć ok. sześciu dni drogi. A 
kto miałby Jej towarzyszyć? Czy Józef 
pozwolił na samotną wędrówkę? Może 
ten rączy, zwinny, młody mężczyzna, 
mąż, był Jej osłoną? Ale Jego nie było 
przez te miesiące z małżonką, nie sły-
szał Jej śpiewu Magnificat ani pozdro-
wienia św. Elżbiety. Gdyby tak się spra-
wy miały, wtedy Józef wiele spraw by 
rozumiał lub domyśliłby się na sposób 
poprawny. Nie mamy na te temat żad-
nego zapisu, żadnej sugestii. Wiemy, że 
ta młodziutka Matka szła spiesznie i za-
pewne wesoło, bez lęku. Niosła w sobie 
najradośniejszą Tajemnicę, którą rozu-
miała, ale nie sposób tej Tajemnicy po-
jąć. A może nie potrafiła sobie poradzić 
z tym nadmiarem szczęścia i konieczna 
była z kimś na ten temat rozmowa? 
Najlepiej z krewną, która sama oczeku-
je syna. Poszła, aby podzielić się swo-
im szczęściem i pomóc krewnej, która 
była w podeszłym wieku. Dlaczego nie 
miałaby być świadkiem narodzin Jana, 
skoro było to dla niej ważne doświad-
czenie; dziś powiedzielibyśmy, że była 
w porodówce Ain Karim. Było Jej ono 
potrzebne.

 III. Co więc z Józefem? Maryja była 
najdelikatniejszą kobietą, o najbardziej 
szlachetnych uczuciach, jaką kiedykol-
wiek nosiła ziemia. Wiedziała, że to, co 
się w Niej poczęło, jest Tajemnicą. Wy-
słannik Boga nie musiał Jej zalecać ja-
kiejkolwiek dyskrecji. Ale z kim można 
było podzielić się tak ogromną Tajemni-
cą? Czy mogła na ten temat rozmawiać 
z Józefem? Józef jeszcze nie zamieszkał 
z poślubioną sobie małżonką. Zauwa-
żył, że jest brzemienna, a będąc czło-
wiekiem prawym, nie chciał Jej narazić 
na zniesławienie, być może nawet na 
ukamienowanie, dlatego postanowił 
potajemnie Ją opuścić (por. Mt 1,19). 
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mopoczucie. Odpowiedziałaś, że nic 
Cię nie boli, ale trzeba będzie znaleźć 
gospodę. Tej nocy urodzi się dziecię 
– powiedziała do Józefa. Czy młody 
małżonek przestraszył się? Nie miał w 
tej materii doświadczenia, jakie miała 
jego żona. Nie, Józef był odważnym 
człowiekiem. Gdy byli już niedaleko 
Betlejem Maryja powiedział do Józe-
fa, że miejsce na poród jest konieczne. 
Miała nadzieję, że na czas dotrą do ja-
kieś gospody. Droga do Betlejem była 
coraz bardziej stroma, wiła się nad 
przepaścią. W nocy było słychać na-
woływanie pasterzy, gdzieś w dolinie 
była widoczna oświetlona gospoda. 
Dotarli do wyznaczonego miasta – 
Betlejem. Józef natychmiast poszedł 
do gospody. Oszczędzali całą drogą, a 
więc miał pieniądze, aby zapłacić od-
powiednie miejsce dla swojej małżon-
ki, która miała rodzić. Błaga dla niej o 
jakiś godny kącik w gospodzie. Brze-
miennej? Nie, dla takiej w gospodzie 
miejsca nie ma, niezależnie od tego, 
ile chciałby zapłacić. Jeżeli chcesz 
znaleźć miejsce dla swojej brzemien-
nej małżonki, to niedaleko gospody w 
dole jest grota, gdzie przebywa moje 
bydło, możesz tam pójść. Jeżeli tam 
były jakieś odgłosy, to chyba tylko by-
dła, które żując, jakby na chwilę prze-
stało, aby się przypatrzeć niezwykłe-
mu zdarzeniu. Maryja była dziewicą 
niepokalaną, dlatego nie odczuwała 
żadnych bólów porodowych, one 
bowiem są skutkiem grzechu pierwo-
rodnego: w bólu będziesz rodziła dzieci 
(Rdz 3,16). Józef wracał do swojej mał-
żonki zawstydzony, że nie spełnił na-
leżycie obowiązku małżonka. Maryja 
odpowiedziała mu, że nie, że jest dla 
niej bardzo dobry, troskliwy. Słuchał 
w skupieniu. Maryja rozejrzała się po 
stajence. Pod ścianą było uwiązane 
bydło: osiołki, wielbłądy, kilka owie-
czek. Jeżeli w takim miejscu Jej syn 
ma się narodzić, to widocznie taka 
jest wola Jego Ojca. Poprosiła Józefa, 
by zapalił lampkę, zagrzał na ogniu 
wodę. Józef sumienne wykonał Jej 
polecenie. Uprzątnął stajenkę, rozło-
żył słomę na posłanie. Kiedy woda się 
nagrzała, zaniósł dzban ciepłej wody 
do Maryi. Nie mógł zobaczyć Jej twa-
rzy, ale wiedział, że wnet będzie rodzi-
ła. Pytając, co mógłby jeszcze dla niej 
zrobić, poprosiła go, aby wyszedł, co 
też zrobił. Maryja oparła się o ścianę, 
potem osunęła się na posłanie. Józef 
stał przy ogniu, grzejąc wodę, modląc 
się do Boga o szczególną pomoc dla 

jego małżonki. Nikt nie zszedł z go-
spody, aby się zapytać, co się dzieje 
w stajence, czy jest potrzebna jakaś 
pomoc, jak się czuje młoda kobieta, 
która ma rodzić. 
 Poród jest zawsze wielkim wyda-
rzeniem, gdy kobieta staje pomiędzy 
czasem i wiecznością, gdy daje życiu 
to, co najcenniejsze – życie. Kobieta, 
która jest pierwsza w porządku miłości 
i życia. Józef popatrzył w gwiaździstą, a 
jednak ciemną noc i zauważył dziwny 
błysk. Wyczerpał wszystkie modlitwy, 
chodził niespokojny tam i z powrotem, 
zapewne nie wiedząc, że mężczyźni, 
którzy stali się ojcami, czynili to samo 
przed nim i chyba będą to czynić do 
końca świata.
 Gdy Józef spostrzegł jasny błękit 
światła, zdziwiło go to zjawisko, ale 
równocześnie usłyszał słabiutki głos 
narodzonego dziecka. Zerwał się na 
równe nogi i już chciał wbiec do sta-
jenki, gdy przypomniał sobie, że Ona 
go zawoła. Musi poczekać, zapewne 
znowu zaczął chodzić tam i z powro-
tem. Wreszcie usłyszał delikatne woła-
nie: Józefie – wołanie ciche, ale je usły-
szał, był całą mocą nastawiony na Jej 
zaproszenie. Porwał drugi dzban z cie-
płą wodą i wszedł do stajenki. Lampka 
świeciła, zobaczył swoją małżonkę, 
siedziała oparta plecami o ścianę sta-
jenki. Twarz miała czystą, nie było u 
niej widać zmęczenia. Przywitała swe-
go Oblubieńca gorącym uśmiechem, 
wstała i dała mu znak, żeby się zbliżył 
i zobaczył Nowonarodzonego. Zoba-
czył wśród fałdów płótna drobniutką, 
zaczerwienioną twarzyczkę dziecka: To 
Ten, to On, o którym mówił anioł, żeby 
Mu nadać imię Jezus. Upadł na kolana i 
oddał Mu głęboki pokłon. To był upra-
gniony, oczekiwany przez wszystkie 
narody Mesjasz.
 Tak rozpoczęło się wszystko, co 
nowe. U fundamentów chrześcijań-
stwa nie jest wydumana ideologia, 
lecz właśnie poród. Poród przyjmuje-
my lub odrzucamy, trzeciej możliwo-
ści nie ma. Myśmy poród Bogarodzicy 
przyjęli i na tym polega nasze szczę-
ście doczesne i wieczne. Wiara w Chry-
stusa obaliła ludzką pychę i ludzkie 
kryteria. Kto wiedział w owym czasie o 
Maryi i Jej Synu? Kogo stać na to, aby 
się poznać na tej boskiej pokorze, pro-
stocie, wolności prawdziwie ludzkiej  
 Któż mógł zrozumieć tę wspania-
łą Matkę-Dziewicę? Tylko samo niebo 
pochylało się nad Nią. Bądź pozdro-
wiona Łaski Pełna.

 „W te dni wszystko jest tajemni-
cze” – pisze XIX-wieczny benedyktyn 
francuski, opat Prosper Guéranger”. – 
„Słowo Boga zrodzone przed jutrzenką 
rodzi się w czasie. Dziecię jest Bogiem. 
Dziewica staje się Matką i pozostaje 
Dziewicą. Sprawy Boskie mieszają się 
ze sprawami ludzkimi, a ta wzniosła i 
niewypowiedzialna antyteza, wyrażo-
na przez umiłowanego ucznia słowami 
jego Ewangelii: SŁOWO STAŁO SIĘ CIA-
ŁEM, rozbrzmiewa we wszystkich to-
nach i we wszystkich formach w modli-
twie Kościoła, gdyż cudownie streszcza 
to wielkie wydarzenie, które w jednej 
Boskiej osobie jednoczy naturę czło-
wieka i naturę Boga. (…) W świętym 
czasie Adwentu spoglądaliśmy na Ma-
ryję brzemienną w zbawienie świata, 
sławiliśmy najwyższą godność tej Arki 
Nowego Przymierza, która Majestatowi 
Króla wieków ofiarowała, niczym dru-
gie niebo, swoje czyste łono. Teraz wy-
dała Go na świat, Boga-Dziecię, składa 
Mu hołd. Jest jednak Jego Matką, ma 
prawo nazywać Go swoim Synem, On 
zaś, chociaż jest Bogiem, zwie Ją, zupeł-
nie prawdziwie, swoją Matką.
 Nie dziwmy się już więc, że Kościół 
z taką żarliwością wywyższa Maryję 
i jej wielkość. Zrozumiejmy za to, że 
wszystkie te pochwały, jakie może Jej 
dać, cały hołd, jaki może Jej złożyć w 
swoim kulcie, będzie ciągle niewystar-
czający wobec tego, co winien jest on 
Matce wcielonego Boga. Nikt na ziemi 
nie zdoła nigdy opisać, a tym bardziej 
zrozumieć całej chwały, jaką niesie ten 
wzniosły przywilej. Zaiste, by zmierzyć 
w całej rozciągłości godność Maryi 
wynikającą z tego, że jest Matką Boga, 
trzeba by najpierw zrozumieć samo 
Bóstwo. To Bogu Maryja dała ludzką 
naturę. To Boga miała za Syna. To Bóg 
poczytał sobie za chwałę być Jej pod-
danym w porządku ludzkim. Znaczenie 
tak wielkiej godności, jaką otrzymało 
zwykłe stworzenie, może być przeto 
ocenione, jedynie zbliżając je do naj-
wyższej doskonałości wielkiego Boga, 
który w ten sposób raczył stać się od 
niego zależnym”1.
 Coroczny cykl uroczystości litur-
gicznych przynosi w najkrótsze dni 
roku uroczystość upamiętniającą 
Wcielenie Słowa, Boże Narodzenie. 

Grzegorz W. Brodacki OCist

Ogromne bogactwo treści, jakie nie-
sie ze sobą liturgia tych dni, jest chyba 
niemożliwe do całkowitego zgłębie-
nia, dlatego warto wydobyć z niej kil-
ka pojedynczych elementów, które w 
kontekście podniosłego i radosnego 
świętowania narodzin Boga-człowieka 
pozwolą nam głębiej przeżyć tę wielką 
tajemnicę naszej wiary.
 Nie jest przypadkiem, że to drugie 
co do ważności święto chrześcijańskie 
rozciąga się w zasadzie na 8 kolejnych 
dni, od 25 grudnia do 1 stycznia. Ostat-
ni dzień oktawy Bożego Narodzenia 
ma szczególne znaczenie i wydaje się 
wspominać więcej tajemnic niż sam 
nawet dzień narodzenia Pańskiego, 
jest on bowiem poświęcony nie tylko 
Wcieleniu, ale również Świętej Bożej 
Rodzicielce, nadaniu Najświętszego 
Imienia Jezus2  oraz obrzezaniu Dzie-
cięcia Jezus. Z liturgii 8. dnia po Bożym 
Narodzeniu warto wydobyć antyfony, 
które towarzyszą modlitwie Kościoła 
na I i II nieszpory tego dnia. Ich wartość 
zasadza się nie tylko na poważnym, 
choć jednocześnie melodyjnym tonie, 
ale także na tym, że stanowią swo-
isty pomost pomiędzy Kościołami za-
chodnim i wschodnim, jako że Kościół 
wschodni śpiewa je w swoich językach 
w tym okresie razem z nami; zresztą ich 
ozdobny, obrazowy, chciałoby się po-
wiedzieć, wylewny i uczuciowy język 
zdradza ich wschodnie pochodzenie, 
są więc one jakby darem, jaki tamtejszy 
Kościół złożył Kościołowi łacińskiemu, 
by wzbogacić jego oficjalną modlitwę 
oraz, co wydaje się nawet ważniejsze, 
by w jeszcze wyraźniejszy sposób zjed-
noczyć się w podziwie dla Wcielenia 
Słowa i chwaleniu Jego Dziewiczej Mat-
ki. Zresztą Kościół wschodni, inaczej niż 
jego zachodnia siostra, z tym wielkim 
hymnem chwały dla Bogarodzicy nie 
czeka na 8. dzień po narodzeniu Pana 
i poświęca Jej od razu dzień następny 
pod nazwą Synaxis Theotoku, czcząc św. 
Szczepana dopiero nazajutrz.

Krzak gorejący 
widziany przez Mojżesza

O cudowna wymiano!
Stwórca ludzkości przyjął duszę i ciało,
narodził się z Dziewicy,
a stając się człowiekiem 

bez udziału ziemskiego ojca,
obdarzył nas swoim Bóstwem.
 Wymiana to zaprawdę cudowna! 
Stwórca stał się stworzeniem, Nie-
ograniczony – ograniczonym, Wszech-
mocny – bezradnym. Święty Ireneusz 
z Lyonu napisze: „Chrystus odnowił 
w sobie dzieło ulepione na początku, 
gdyż podobnie jak przez nieposłu-
szeństwo jednego człowieka grzech 
wszedł na świat, a przez grzech śmierć, 
tak posłuszeństwo jednego Człowieka 
wprowadziło sprawiedliwość i wydało 
owoce życia u ludzi, którzy niegdyś 
byli umarli. Tak samo jak pierwszy ule-
piony człowiek, Adam, otrzymał swoją 
substancję z ziemi jeszcze nietkniętej 
i dziewiczej – »bo Pan Bóg nie zsyłał 
deszczu na ziemię i nie było człowie-
ka, który by uprawiał ziemię« (Rdz 1,5) 
– i który został ulepiony Ręką Bożą, to 
znaczy przez Słowo Boga – bo »wszyst-
ko przez Nie się stało« (J 1,3) i »Pan ule-
pił człowieka z prochu ziemi« (Rdz 1,7), 
tak samo, odnawiając w sobie samym 
Adama, On, Słowo, słusznie z Maryi 

Dziewicy wziął swoje zrodzenie, które 
jest odnowieniem Adama. (…) Jeśli 
pierwszy Adam został wzięty z ziemi 
i ulepiony przez Słowo Boga, trzeba 
było, by to samo Słowo, dokonując w 
sobie odnowienia Adama, upodobni-
ło się doń przez takie samo zrodzenie. 
Ale zatem, powie ktoś, dlaczego Bóg 
nie wziął na nowo prochu ziemi, na-
tomiast wydobył z Maryi dzieło, które 
lepił? – Po to, aby nie było innego dzie-
ła, które ulepił i innego, które zbawił, 
lecz aby to samo zostało odnowione 
i by w ten sposób zostało zachowane 
wspomniane podobieństwo”3. Odno-
wił, to znaczy przywrócił do pierwot-
nego stanu, do tego stanu, kiedy Bóg 
zatrzymał się w zachwycie nad swoim 
stworzeniem, a zwłaszcza nad jego ko-
roną, człowiekiem, i zakrzyknął olśnio-
ny: „Wszystko to jest bardzo dobre!”. 
Sam Bóg dokonał niejako „kanoniza-
cji” wszelkiego stworzenia i każdego z 
ludzi, i chociaż człowiek w swojej wol-
ności odszedł od swego pierwotnego 
piękna, dobroci i świętości, Bóg przez 
swojego Syna na nowo „kanonizuje” 
tych, którzy w tej samej wolności chcą 
do niego wrócić, obdarza ich swoim 
Bóstwem.
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Odwaga i bezkompromisowość – 
cechy tym ważniejsze, że opisane 
poniżej wydarzenia miały miejsce 
w wydaje się najczarniejszych 
godzinach historii Kościoła w Polsce. 

Siostra Lilioza Matuszak ze 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Maryi Panny była 
bezpośrednim świadkiem tragicznych 
wydarzeń października i listopada 
roku 1952, kiedy to wygnano z 
diecezji katowickiej biskupów: 
Stanisława  
Adamskiego, Juliusza Bieńka  
i Herberta Bednorza, którzy mieli 
odwagę zaprotestować u władz 
komunistycznych i wypomnieć 
usuwanie religii ze szkół. Widziała, jak 
komuniści osaczają Kościół  
w diecezji katowickiej i narzucają 
mu „swoich ludzi” i widziała jak 
wygnani wcześniej biskupi powrócili 
triumfalnie do swej diecezji. 

Postawa s. Liliozy Matuszak,  
dziś prawie stuletniej, jest 
wspaniałym przykładem  
wierności Chrystusowi  
i Kościołowi; szczególnie jest to ważne 
w kontekście  
Roku Życia Konsekrowanego, 
który się rozpoczął. Ta historia 
uczy każdego, nie tylko osoby 
konsekrowane, że wobec 
panoszącego się zła można przybrać 
tylko jedną postawę, którą jest 
sprzeciw.

ROZMOWA Z S. LILIOZĄ
Br. Metody: W jaki sposób Siostra 
otrzymała pracę u bp. Bieńka i w ja-
kich latach u niego pracowała?
S. Lilioza: – Pracę rozpoczęłam 2 stycz-
nia 1952 roku, a objęłam ją po s. Marii 
Gloriozie, która została zamianowana 
mistrzynią nowicjatu. Przedtem praco-
wałam jako katechetka, a z wykształce-
nia jestem właściwie wychowawczynią 
przedszkolną. Pracowałam na etacie 
państwowym w szkole w Katowicach-
Piotrowicach. Katowice jako pierwsze 
zaczęły oczyszczać szeregi wśród wy-
chowawczyń przedszkolnych z zakon-
nic. Poszłam na pierwszy ogień. Dyrektor 
szkoły w Ochojcu, bo pod nią podlega-

Metody W. Miś OFM Odwaga 
w czasach 

prześladowań
łam, dając mi zwolnienie, powiedział: 
Siostro, ja tracę najlepszą z wychowaw-
czyń, ale to wszystko da się naprawić, 
niech tylko siostra zmieni sukienkę. 
Odpowiedziałam mu: Panie dyrektorze! 
Nigdy w życiu! Mam zdradzić Chrystusa, 
któremu się poświęciłam? Nigdy w ży-
ciu tego nie zrobię, chociaż lubię pracę 
wychowawczą; wolę pracować do końca 
życia w ziemi, jako pracownica fizyczna, 
aniżeli zdradzić Boga.

Jakie były wrażenia Siostry po pierw-
szym spotkaniu z bp. Bieńkiem? Jak 
scharakteryzowałaby Siostra jego 
osobę?
– Tak szczerze mówiąc, to wszystkiego 
się bałam, jednak pracy nie. Dla mnie 
było to wielkie przeżycie iść do pracy w 
kurii, ponieważ uważałam, że są to za 
wysokie progi dla mnie. Biskup Bieniek 
przyjął mnie bardzo serdecznie. Często 
się uśmiechał i był bardzo serdeczny i  
wyrozumiały. Takim drugim wyrozumia-
łym pracownikiem kurii był kanclerz, ks. 
Józef Kurpas, późniejszy biskup. 

Jak bp Bieniek, jeszcze przed wygna-
niem, reagował na antykościelną po-
litykę władz?
– Biskup Bieniek był inicjatorem petycji 
diecezjan do władz o przywrócenie reli-
gii. To on napisał list, który podpisał bi-
skup ordynariusz Adamski.

Czy pamięta Siostra atmosferę po 
skierowaniu petycji do rządu przez 
biskupów Bieńka i Adamskiego, jaką 
wystosowali w związku z usunięciem 
religii ze szkół?

– To był odzew do wszystkich diecezjan. 
Oni (biskupi Adamski i Bieniek) mówili, 
że zbierają podpisy, bo usuwają naukę 
religii ze szkół. Biskup Adamski podpisał 
się pod petycją, ale właściwie inicjatorem 
był bp Bieniek. Kiedy szłam z jakimkol-
wiek dokumentem od bp. Bieńka do bp. 
Adamskiego, to on mówił: Ja mam zaufa-
nie do swoich biskupów. Podpisuję!

Jak Siostra opisałaby osobę bp. Adam-
skiego. Czy miała okazje go widywać?
– Biskupa Adamskiego poznałam już 
jako staruszka, kiedy był sparaliżowany 
i trzeba było go nosić na krześle. Pamię-
tam taką okoliczność. Matka prowincjal-
na zaprosiła bp. Adamskiego na jakąś 
uroczystość do domu prowincjalnego, w 
którym wtedy mieszkałam. A bp Adam-
ski mówi tak: Proszę siostry, ale ja nie 
umiem chodzić! A ja na to: Ależ Eksce-
lencjo, matka prowincjalna zorganizuje 
panów, którzy księdza biskupa poniosą. 
A biskup na to: A co na to powie ojciec 
święty? Biskup mówił tak, bo wtedy jesz-
cze papieża noszono na sedia gestatoria. 
Odpowiedziałam: Ekscelencjo! Człowiek, 
który był trzy razy wygnany ze swej die-
cezji zasługuje na to, by być noszonym. 
A biskup na to: Kiedy tak, to skorzystam 
z tego. Poznałam go jako serdecznego i 
pełnego optymizmu. 

Jak wyglądały chwile, kiedy biskupi 
dowiedzieli się o decyzji władz?
– Tyle wiem, że kiedy bp Adamski dowie-
dział się o tym, to w nocy musiał się spa-
kować. I on, już staruszek, sparaliżowany, 
ledwo się poruszający, musiał przy tym 
ubeku się ubierać. To miało być takie… 
poniżające.

Spełniłeś, Panie, zapowiedzi Pisma,
kiedy w sposób cudowny 

rodząc się z Dziewicy,
zstąpiłeś jak deszcz na runo, 

aby zbawić wszystkich ludzi.
Tobie chwała, nasz Boże.
 Gedeon miał walczyć z wrogami 
Izraela. Ogarnął go duch Pana i zgro-
madził przy sobie liczne wojsko. Nie był 
jednak pewien, czy Bóg jest z nim rze-
czywiście, dlatego poprosił Go o prosty 
znak: jednej nocy rosa spadła na jego 
runo, podczas gdy wszystko wokół po-
zostało suche, drugiej zaś nocy odwrot-
nie – rosa pokryła całą ziemię, a runo 
okazało się suche (por. Sdz 6,33-40). 
Bóg naprawdę wchodzi w historię czło-
wieka: chce mu pomóc, chce, by był 
świadom tego, że On w każdej chwili 
może przyjść z wybawieniem. Imię Je-
zus znaczy po hebrajsku: Bóg zbawia. 
Właśnie tego dnia, kiedy wspominamy 
nadanie Boskiemu Dziecięciu imienia 
Jezus, Kościół jakby stawia się w sytu-
acji starotestamentalnego Gedeona. 
Czy naprawdę wybawisz Izraela? Czy 
jesteś ze mną? Ciche, niedostrzegalne 
dla wielkich tego świata, dziewicze po-
częcie Tego, który „zbawi swój lud od 
jego grzechów” (Mt 1,21) to niezaprze-
czalny dowód tego, że Bóg naprawdę 
jest z nami. „Albowiem Ja jestem Pan, 
twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca” 
(Iz 43,3).
Wyznajemy, Matko Boża, 

Twe nietknięte dziewictwo,
które jest jak krzak gorejący 

widziany przez Mojżesza, 
krzak, który płonął, a nie uległ spaleniu.
Bogurodzico, módl się za nami.
 Porównanie Dziewiczego poczę-
cia Chrystusa do krzewu, jaki widział 
Mojżesz, jest jednym z ulubionych te-
matów ojców Kościoła. Przytoczmy dla 
przykładu św. Grzegorza z Nyssy, jest to 
bowiem ojciec wschodni, a więc zanu-
rzony w kontekście, w którym powsta-
ła nasza antyfona i jednocześnie go 
współtworzący: „To, co oznaczały pło-
mienie i krzew, z biegiem czasu jasno 
ukazało się w misterium Dziewicy. Jak 
bowiem tam jest krzew, który płonie 
ogniem i się nie spala, tak tu jest Dzie-
wica, która poczęła światłość, a nie do-
znaje uszczerbku. Niech cię jednak nie 
zawstydza to podobieństwo, że miano-
wicie przez krzew należy rozumieć ciało 
Dziewicy, która zrodziła Boga, wszelkie 
bowiem ciało przez przyjęcie grzechu, a 
nawet przez to tylko, że jest to ciało, jest 
grzechem (por. 2 Sm 23,6). Grzech zaś 
jest nazywany w Piśmie cierniem”4. Ma-

ryja, choć sama zachowana od grzechu 
pierworodnego, jest reprezentantką 
całego rodzaju ludzkiego, który cierpi 
pod ciężarem własnych win. Bóg przy-
chodzi doń z uzdrowieniem, ale jego 
ozdrowieńcza miłość nie spala krzewu, 
który zapalił, co więcej nawet, przez za-
chowanie swej Matki od wszelkiej zma-
zy zdaje się chcieć nam powiedzieć: Na 
to przyszedłem do ciebie, abyś i ty był 
nieskalany i święty.
Bóg przez wielką swą miłość, 

jaką nas ukochał,
zesłał swego Syna 

w ciele podobnym do ciała grzesznego,
zrodzonego z niewiasty, 

zrodzonego pod Prawem, alleluja.
 Ta przypisana do Magnificat I nie-
szporów oktawy Bożego Narodzenia 
antyfona składa się z różnych zdań No-
wego Testamentu (Ef 2,4; Rz 8,3; Ga 4,5). 
Co prawda w sposób bardziej dyskretny 
i stonowany opiewa chwałę Maryi, lecz 
z drugiej strony te biblijne wersy synte-
tycznie przedstawiają Jej rolę w historii 
zbawienia. O tej roli w sposób bardziej 
obrazowy, chciałoby się powiedzieć: 
bardziej pasujący do poprzednich an-
tyfon, opowiada św. Bernard: „Oto jest 
Ci [Dziewico] ofiarowana cena naszego 
zbawienia: jeśli się zgodzisz, natych-
miast będziemy wyzwoleni. Wszyscy 
zostaliśmy powołani do życia przez od-
wieczne Słowo Boże, a musimy umie-
rać. Dzięki Twemu słowu mamy zostać 
odnowieni i przywróceni życiu. Błaga 
Cię o to, Panno litościwa, nieszczęsny 
Adam wygnany z raju razem z nieszczę-
śliwym swoim potomstwem; błaga Cię 
Abraham, błaga i Dawid. O to się dopo-
minają wszyscy pozostali święci ojco-
wie, którzy byli Twoimi przodkami, bo 
i oni mieszkają jeszcze w cieniu śmierci 
i mroku. Tego wyczekuje cały świat, do 
stóp Twoich się ścielący. I słusznie, po-
nieważ na Twoich ustach zawisło po-
cieszenie nieszczęśliwych, odkupienie 
niewolników, wyzwolenie skazańców; 
słowem, zbawienie wszystkich synów 
Adama, całego ludzkiego plemienia, 
które jest i Twoim plemieniem”5.
 Jednakże, zauważa jeden z najwięk-
szych piewców Maryi Panny w historii 
Kościoła, św. Ludwik Maria Grignion de 
Montfort, istnieją ludzie, „którzy oba-
wiają się, by czcząc Matkę nie ubliżyć 
Synowi, by wynosząc Maryję, nie po-
niżyć Jezusa. Nie mogą ścierpieć, by 
oddawano Najświętszej Pannie chwałę 
najsłuszniejszą, jaką Jej oddawali ojco-
wie Kościoła. Nie mogą ścierpieć wi-
doku większej liczby ludzi klęczących 

przed ołtarzem Matki Bożej niż przed 
Najświętszym Sakramentem, jak gdyby 
jedno drugiemu przeczyło, jak gdyby 
ci, co modlą się do Matki Najświętszej, 
nie modlili się przez Nią do Chrystusa 
Pana. (…) To, co mówią, jest poniekąd 
słuszne, ze względu jednak na użytek 
robiony z tego, to jest przeszkadzanie 
w nabożeństwie do Najświętszej Panny, 
jest to bardzo niebezpieczne, jako sidła 
zastawione podstępnie przez złego du-
cha, pod pozorem większego dobra. 
Nigdy bowiem nie czcimy lepiej Chry-
stusa, niż kiedy czcimy Jego Najświęt-
szą Matkę, gdyż czcimy Ją tylko po to, 
by tym większą oddać cześć Chrystuso-
wi Panu; gdyż idziemy do Niej jako do 
szlaku wiodącego do kresu naszej wę-
drówki, a kresem tym Jezus Chrystus”6. 
Tym, którzy wysuwają zastrzeżenia, że 
słowa te zostały napisane w XVIII w., 
warto przytoczyć, co na ten sam temat 
mówi ostatni Sobór: „Ten kult – taki jaki 
zawsze istniał w Kościele, choć całkiem 
wyjątkowy, różni się w istotny sposób 
od kultu uwielbienia, a jednocześnie jak 
najbardziej sprzyja temu kultowi, który 
jest oddawany Słowu wcielonemu na 
równi z Ojcem i Duchem Świętym. Roz-
maite formy pobożności względem Bo-
żej Rodzicielki, jakie Kościół zatwierdził 
w granicach zdrowej i prawowiernej 
nauki ze względu na warunki czasu i 
miejsca oraz na charakter i mentalność 
wierzących, sprawiają, że gdy czci do-
znaje Matka, to i Syn, przez którego 
wszystko zostało stworzone (por. Kol 
1,15n) i w którym według woli wieku-
istego Ojca »zamieszkała cała Pełnia«  
(Kol 1,19), zostaje poznany, ukochany i 
wielbiony w sposób należyty i że są za-
chowywane Jego przykazania”7.

1 Dom Prosper Guéranger, Année Liturgique. 
Tome I. Temps de Noël, rozdziały: Chapitre II, 
1er Janvier, Edition 13e, Librairie Religieuse H. 
Oudin, Paris–Poitiers, 1900 (tłum. własne).

2 Por. Normæ Universales de Anno Liturgico et de 
Calendario, 35.f.

3 Św. Ireneusz z Lyonu, Adversus hæreses, księga 
III, cz.II.3, PG 7a, 954–955 (tłum. własne).

4 Św. Grzegorz z Nyssy, Oratio in diem Natalem 
Christi, PG 46, 1135–1136 (tłum. własne).

5 Św. Bernard z Clairvaux, De laudibus Virginis 
Matris, PL 183,84 (tłum. z: Liturgia godzin, t.I, s. 
313).

6 Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Trak-
tat o prawdziwym nabożeństwie do Najświęt-
szej Maryi Panny, Warszawa 2011, ss. 78–79.

7 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatycz-
na o Kościele Lumen gentium, nr 66, w: Sobór 
Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 
Pallottinum 2002.
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Jak wyglądały ostatnie momenty bp. 
Bieńka przed wygnaniem go w listo-
padzie 1952 roku, kiedy dowiedział 
się o decyzji Komisji Specjalnej do 
Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym?
– Biskup Bieniek miał przy sobie te pod-
pisy diecezjan, z ich dokładnymi adre-
sami, domagających się nauki religii w 
szkole. Pojechał z tym do księdza pryma-
sa do Warszawy. Tam dowiedziawszy się 
o decyzji władz wszystkie podpisy spalił, 
by nie zaszkodziły ludziom.

Czy w czasie pobytu księży biskupów 
poza diecezją, w czasie ich wygnania, 
odwiedzała Siostra bp. Bieńka, kiedy 
był w Kielcach, a potem w Kępnie? W 
jakich warunkach żył? Wiadomo bo-
wiem, że siostry z innych zgromadzeń, 
które pracowały w kurii, odwiedzały 
wygnanych biskupów.
– Ja go odwiedziłam, kiedy był w Kęp-
nie. Dlaczego akurat tam? Ksiądz biskup 
najpierw zamieszkał w Kielcach w domu 
księży emerytów. Ale tam za dużo dzia-
łał, tak się wydawało władzy. Miałyśmy 
dom zakonny w Bralinie pod Kępnem i 
ja tam jeździłam na wakacje, ale też żeby 
kontaktować się z bp. Bieńkiem. Bralin to 
było malutkie miasteczko, jakieś 6–7 km 
od Kępna.

Jak wyglądały Wasze spotkania?
– Biskup był bardzo serdeczny. Pamię-
tam, że miał taki dość duży pokoik i ko-
tarę. Spostrzegłam się dopiero później, 
bo z wrażeń byłam troszkę podniecona 
i głośno mówiłam, że biskup patrzy na 
kotarę. Wywnioskowałam, że za głośno 
mówię, a on boi się podsłuchu.

Czy Siostra przekazywała mu jakieś 
wiadomości z życia diecezji, wydarzeń 
w kurii, nawet pisemnie, niekoniecz-
nie tylko w czasie Waszych rozmów?
– Tak, naturalnie! Miałyśmy z nim kontakt, 
z s. Andrzeją Polak dostarczałyśmy mu 
informacje. Ona pracowała na dole kurii 
jako maszynistka przy kancelarii, a ja pra-
cowałam na górze na piętrze, bezpośred-
nio przy gabinecie biskupa. Wszystkie 
ważne pisma pisałyśmy przez kalkę ma-
szynową i w ten sposób dostarczałyśmy 
do bp. Bieńka.

Jak wyglądały wydarzenia, kiedy bi-
skupi wrócili z wygnania?
– Ach, bracie! Myśmy się zebrały w sali 
kapitulnej i śpiewałyśmy, nie, my rycza-
łyśmy Te Deum z radości, że biskupi wró-
cili. Z tym, że Piskorz o drugiej w nocy 

zadzwonił do UB, że biskupi wrócili. Oni 
przyjechali i mówili, że, owszem, bisku-
pi dostali zezwolenia, ale że one nie są 
uprawomocnione i jeszcze w nocy bisku-
pi musieli opuścić Katowice.

Czy bp Bieniek cieszył się, że spotkał 
Was w Katowicach? 
– Jeszcze jak! To był taki serdeczny, dobry 
człowiek. Biskup Bednorz był bardziej 
taki… sztywny, a bp Bieniek miał ojcow-
ski charakter. Taką historię opowiem. Ja 
oprócz w kurii pracowałam także w domu 
prowincjalnym. Kiedyś w kurii, pisząc na 
maszynie – a nie były wtedy elektryczne, 
tylko trzeba było bić na remingtongach 
– tak mi się chciało spać, że oparłam się o 
ręce i powiedziałam do siebie: Tak mi się 
chce spać. I nagle słyszę nade mną: Mnie 
też. A to bp Bieniek nade mną stał! Księ-
że biskupie – mówię – ja myślałam, że... 
Odpowiedział: mnie też siostro. I tak oto 
odechciało mi się spać do końca wieczo-
ra. Pamiętam inny przypadek. Kiedyś za-
graniczne owoce to był rarytas i s. Syme-
ona, która pracowała w kuchni księdza 
biskupa, stała w kolejce, żeby kupić dwie 
kiście winogron dla biskupa. A ja i s. An-
drzeja miałyśmy dużo pracy, więc ksiądz 
biskup mówi tak: Niech siostra zadzwoni 
do Panewnik, że nie wróci na noc. Tam 
jest mały pokoiczek i tam się siostra poło-
ży i prześpi, jak skończy pracę na maszy-
nie. Po jakimś czasie ksiądz biskup wcho-
dzi z tymi winogronami, już opłukanymi, 
i daje je nam, mówiąc: Zjedzcie sobie, 
zjedzcie, bo dzisiaj się napracujecie. Na 
to wchodzi s. Symeona i widząc to, po-
wiedziała: Księże biskupie! Dwie godziny 
stałam za tymi winogronami, a ksiądz 
biskup daje je siostrom. On jej odpowie-
dział: Cicho, cicho. One się napracują. Taki 
był ks. bp Bieniek. 

Czy pamięta Siostra konsekrację kate-
dry katowickiej 30 października 1955 
roku przez biskupa częstochowskiego 
Zdzisława Golińskiego? Jak bp Adam-
ski zareagował na to?
– Biskup Adamski mówił: Przecież on 
mógł tylko poświęcić. Dlaczego nie po-
czekał, żebym mógł konsekrować kate-
drę? On miał żal do biskupa częstochow-
skiego, że konsekrował. On mógł tylko 
poświęcić, a konsekrację zostawić bp. 
Adamskiemu.
Jak scharakteryzuje Siostra osobę na-
rzuconego przez komunistów wika-
riusza kapitulnego ks. Jana Piskorza? 
Jaki był w stosunku do Was i innych 
pracowników kurii? Jak odnosiło się 
do niego duchowieństwo? 

– Znana mi jest sytuacja z ks. Teofilem 
Szczerbowskim, proboszczem w Ra-
dzionkowie. To był taki oryginał. Ksiądz 
Piskorz wizytował i udzielał też bierzmo-
wania. Ksiądz Teofil oczywiście przyjął 
go, ale poczęstunek przygotował mu w 
zakrystii. Sam ks. Piskorz? Służbista, do 
nas nie miał zaufania. Po jego odwołaniu 
dowiedziałyśmy się z kopii listu, który 
odnalazł ks. Romuald Rak, że zwrócił się 
on do jakiegoś zgromadzenia w diece-
zji wrocławskiej o przysłanie 16 sióstr, 
bo chciał nas wszystkich zwolnić! Chciał 
mieć kancelistki, maszynistki, księgowe 
i do kuchni. Z tego odpisu dowiedziały-
śmy się, że tych 16 sióstr z takimi kwali-
fikacjami ta przełożona generalna nie 
mogła mu dać. Piskorz też był bardzo 
rygorystyczny, jeżeli chodzi o porządek. 
Pamiętam, że miałam taką etażerkę i tam 
kładłam wszystkie akta mniej ważne. On 
kiedyś przyszedł i zaczął wszystko wywa-
lać i układać na nowo. Taki był! Ja się w 
tym czasie bałam, bo wtedy sprzedawali 
te cegiełki na budowę katedry. Mnie kazał 
wziąć ileś setek tych cegiełek i pójść do 
księdza dyrektora Ignacego Jeża, dyrek-
tora Gimnazjum św. Jacka w Katowicach 
i rektora Niższego Seminarium Duchow-
nego, żeby chłopcy zabrali na parafie i 
tam podczas wakacji rozprowadzali. Po-
szłam do ks. Jeża, a on mi powiedział: Sio-
stro, myśmy już przerobili cały materiał i 
ja wszystkich chłopców wysłałem już do 
domów. Nie mogę przyjąć tych cegiełek 
do rozprowadzenia. W tym czasie ks. Pi-
skorz poszedł do domu, bo o pierwszej 
kończył urzędowanie. Jak wróciłam, to 
był telefon od s. Jolanty, która była sekre-
tarką w siedzibie na ulicy Francuskiej, że 
mam iść do księdza infułata (tzn. Pisko-
rza). No i poszłam na ulicę Francuską, a ks. 
Piskorz mówi mi, że mam wziąć kartkę od 
s. Jolanty, iść zaraz do góry do jego gabi-
netu i napisać, że ksiądz dyrektor Ignacy 
Jeż nie zgodził się wziąć cegiełek do roz-
prowadzania. Proszę tak napisać i iść na 
dół! Poszłam na dół i mówię: Siostro, daj 
mi kartkę. I napisałam, ale nie tak, jak mi 
kazał, tylko jak było, i zaniosłam mu to. I 
na drugi dzień, kiedy przyszłam do kurii 
pełna obaw, czekałam na niego, no bo 
ja, jego pracownica, odmówiłam wyko-
nania polecenia. A on wchodzi i na głos: 
Pochwalony Jezus Chrystus! Byłam pew-
na, że za chwilę będzie telefon: Proszę do 
mnie. Ale cisza, nic. I na tym się skończy-
ło. Później nie pytał mnie już o nic, nie 
wracał do tej sprawy. 

Co Wy, jako pracownicy kurii, tak na-
prawdę odczuwaliście do ks. Piskorza?

– Tak naprawdę to psioczyliśmy. Jako 
władzę szanowaliśmy go, ale żadnych 
znaków specjalnego szanowania nie 
było.

Czy jako pracownicy kurii kontakto-
waliście się między sobą co do losu 
biskupów?
– Oczywiście, że tak. Myśmy byli zgraną 
grupą, chociaż jednej siostry nie włącza-
łyśmy do wszystkiego. To był dobry czło-
wiek, ale nie miała rozeznania i mogła 
wygadać. Była z innego zgromadzenia, 
zbyt... dobrotliwa. Ale z siostrami boro-
meuszkami żyłyśmy w bardzo wielkiej 
zgodzie i komitywie.

Czy pamięta Siostra kwestię obniżenia 
kopuły katedry katowickiej? Jaka była 
wśród Was atmosfera? I jak zachowy-
wał się ks. Piskorz? Kronikarz klasz-
toru panewnickiego odnotował bo-
wiem, że ludzie wyrażali wprost swoje 
niezadowolenie tym faktem oraz że w 
związku z tym w naszej parafii w Pa-
newnikach był problem ze sprzedażą 
cegiełek.
– Ja tyle wiem, że on chciał koniecznie 
wybudować i dokończyć katedrę. Ale 
władza mu powiedziała, że będą mu ją 
subweniować, tylko jeżeli on obniży ko-
pułę. Dlatego Piskorz obniżył ją o 10 m, a 
miała być wyższa i królować nad całymi 
Katowicami.

Jedną z sióstr utrzymujących kontakt 
z bp. Bieńkiem była s. Janina Wizoń, 
siostra szkolna z Bielska-Białej. Czy 
znała ją Siostra osobiście?
– Tak, oczywiście, znałam ją doskonale, 
bo ona była bodajże wizytatorką. Jeździ-
ła do biskupów, była bardzo za nimi. Jak 
biskupi wrócili, to ona zorganizowała to 
całe przyjęcie. Kiedy biskupi dostali po-
zwolenie na przyjazd, choć nie było to 
uprawomocnione, to ona zorganizowała, 
by następnego dnia wszystkie zgroma-
dzenia przyszły przywitać księży bisku-
pów. Gdy okazało się, że w nocy księży 
biskupów wywieziono, to na wszystkich 
ulicach, które prowadziły do kurii, usta-
wiła swoje siostry, żeby zawracały przy-
byłych, by ich nie narażać na represje.
Czy Siostra wie coś o chwilach pobytu 
w więzieniu bp. Bednorza?
– Wiem tyle, że kiedy go aresztowali i kie-
dy przebywał w więzieniu, to zrezygno-
wał ze specjalnie przygotowywanego 
dla niego jedzenia. Chciał jeść to, co inni 
więźniowie.

Czy próbowano Siostrę zwerbować? 
Jak wyglądały te próby?

– Najpierw wezwano mnie na UB. Przy-
szło dwóch milicjantów. Szłam na ulicę 
Powstańców – przede mną jeden mili-
cjant, ja w środku, za mną drugi milicjant. 
Tam na miejscu byli bardzo mili; spisali 
protokół, kiedy i gdzie urodzona, a po-
tem kazali mi ten protokół podpisać. Ja 
chciałam ten protokół przeczytać. Patrzę: 
personalia się zgadzają, ale widzę, że w 
drugiej części jest napisane, że potępiam 
postępowanie biskupów, iż ośmielili się 
żądać powrotu nauki religii do szkół. 
Więc powiedziałam: Ależ proszę pana, ja 
tak nie zeznawałam, ja tak nie mówiłam. 
On na to: Ale tak wszystkie gazety piszą. 
Więc ja na to: Ale ja gazet nie czytam. Oni: 
Jak pani u nas posiedzi, to dostarczymy 
pani gazet i innych publikacji i sobie pani 
przeczyta. Powiedziałam: Ja? Nie.
Odszedł i przyszedł o dziesiątej i pyta: 
Podpisze pani? Odpowiedziałam: Nie.  
O dwunastej przyszła pani i zapytała: 
Może się pani czegoś napije. Ja sobie po-
myślałam, że jeszcze mi czegoś nasypią, 
a potem będę tak gadać, jak oni chcą. 
O pierwszej znowu ten pan przyszedł i 
pyta: Podpisze pani? Ja znowu: Nie, bo 
tak nie zeznawałam. Ze złością zamknął 
protokół do szuflady i wyszedł. O trze-
ciej przyszedł i znowu zapytał: Podpisze 
pani? Ja sobie pomyślałam: Poczekaj, bo 
się za mnie wszyscy modlili. Mówię mu: 
Niech pan da. Przeczytałam i zaczęłam 
wszystko skreślać i na końcu podpisałam. 
Proszę bardzo – mówię mu. Jaki on był 
wściekły. Potem mnie wypuścili. Miałam 
ze sobą osobiste rzeczy s. Andrzei, która 
mi je dała, mówiąc: Weź, bo nie wiado-
mo, kiedy ty wrócisz. Ale wróciłam.
 
Czy proponowano Siostrze inne formy 
donoszenia? Na przykład jakieś rapor-
ty? 
– Na tym się to skończyło. Ale zaraz po-
tem, jak mnie wypuścili, to ta pani jeszcze 
zapytała: A gdzie teraz pani idzie? Odpo-
wiedziałam: Idę teraz do kurii i wszystko 
opowiem. W kurii biskupów nie było, ale 
kanclerzem był ks. Józef Kurpas, któremu 
powiedziałam: Księże! Co ja zrobiłam, że 
oni mnie tak na konfidentkę namawiali? 
On mi na to: Liloza, nie staraj się. Mnie też 
chcieli zwerbować, namawiali i wyzna-
czyli, gdzie będziemy się spotykać.

Czy były dalsze próby zwerbowania 
Siostry? 
– Nie. Tylko to. Ale ta pani, która do mnie 
przyszła tylko raz, już się ze mną umawia-
ła, że będziemy się spotkać przy „zielo-
nym oczku”.

Czym było te „zielone oczko”
– To był taki domeczek w parku Kościusz-
ki. Ona mi mówiła: Ale proszę o tym nie 
mówić swojej przełożonej. Więc ja: Ależ 
proszę pani, ja nie mam żadnych tajem-
nic przed swoją przełożoną i wszystko jej 
mówię. Ona odparsknęła: Dziecinada!

Czy stosowano wobec Siostry jakąś 
przemoc fizyczną lub psychiczną?
– Nie, bo ja byłam konkretna. Powiedzia-
łam nie, i był koniec.

Czy ta psychiczna męczarnia była dla 
Siostry najgorsza, czy może coś inne-
go?
– Idąc na przesłuchania do UB, wiedzia-
łam, że wszyscy pracownicy kurii za mnie 
się modlą i to mnie podtrzymywało. A 
jak mnie brali z domu prowincjalnego, to 
wiedziałam, że wszystkie siostry z matką 
prowincjalną na czele modlą się za mnie i 
Duch Święty tak mnie oświeca, że twardo 
stałam, wiedziałam, co mówię.

Proszę opowiedzieć, jak to było, kiedy 
po Siostrę UB przyjechało do domu 
prowincjalnego? 
– To było tak. Przyjechało kilka osób. 
Jeden z ubeków zajmował się działem 
meldunkowym. Matka prowincjalna 
wyznaczyła mnie do referowania o tych 
meldunkach. Oni chcieli wiedzieć wszyst-
ko, kto u nas mieszka, przebywa, kto za-
meldowany. Musiałam przyjść na furtę 
z książką meldunkową, w której trzeba 
było meldować wszystkich, nawet tych, 
którzy przyjeżdżali do nas na dwa tygo-
dnie. On jakoś nie umiał sobie poradzić z 
tą książką meldunkową i powiedział, że 
dostanę wezwanie na jutro do Urzędu 
Meldunkowego do Katowic. Następne-
go dnia pojechałam tam i zgłosiłam się; 
przyszedł inny urzędnik i zaczął się wy-
pytywać o różne rzeczy. Ja mu mówię: 
Proszę pana! Ja przyjechałam do urzędu 
meldunkowego, a pan się mnie pyta: kto 
u nas przebywa, kto jest przełożoną, kto 
i na jakim jest urzędzie itd. Jak się po-
tem okazało, był on z Urzędu do Spraw 
Wyznań. No i mu mówię: Proszę pana, ja 
przyszłam w sprawach meldunkowych, a 
to nie należy do spraw meldunkowych. 
On na to: To proszę przyjść potem do mo-
jego biura. Była tam ze mną druga siostra 
i kiedy on wyszedł, powiedziała mi: Lilio-
za, coś ty taka uparta. Trzeba być grzecz-
nym. Ja jej odpowiedziałam: Siostro, ja 
wiem, kiedy trzeba być grzeczną i kiedy 
co mogę powiedzieć, a co nie.

Dziękuję za rozmowę.
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Biskup 
Zbigniew Tadeusz Kusy 

– droga misyjna

 W Liście do Tymoteusza czytamy: 
Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda 
dobrego zadania (1 Tm 3,1). Są to słowa 
bardzo często cytowane w seminarium, 
choć nie zawsze przyświecają temu 
czyste intencje.

Hieronim M. Łusiak OFM

 Po ostatniej wizycie o. Zbigniewa, 
która miała miejsce 31 sierpnia br., 
podczas naszego parafialnego odpu-
stu, można było odnieść wrażenie, że 
niejeden brat w jakimś stopniu „za-
zdrości” o. Zbigniewowi sakry bisku-
piej, pięknego herbu czy też różowej 
piuski. Rzadko jednak zdajemy sobie 
sprawę z powagi obowiązków i odpo-
wiedzialności, jakie za tym się kryją.
 Każda diecezja w każdym kraju 
przeżywa różnego rodzaju problemy, 

uwarunkowane sytuacją Kościoła w 
danym miejscu, kulturą czy też poli-
tyką. Oto krótkie sprawozdanie o. Kor-
diana na temat sytuacji, jaka panuje w 
Republice Środkowoafrykańskiej: „Sy-
tuacja w kraju jest taka, że do tej pory 
o. Zbigniewowi nie udało się dotrzeć 
do swojej diecezji. Zaledwie dzień po 
święceniach biskupich w miejscowo-
ści Mbre (diecezja Kaga-Bandoro, w 
której obecnie pracuje o. Zbigniew) 
około 40 chrześcijanom poderżnęli 
gardła muzułmańscy rebelianci. Ze 
względów bezpieczeństwa uroczy-
stość święceń odbyła się w katedrze w 
stolicy, będącej jedynym miejscem w 
kraju, gdzie bezpieczeństwo jest gwa-
rantowane przez siły międzynarodowe 
(między innymi z Polski)”. Czytając ten 
opis, bardzo aktualne stają się słowa 
św. Ignacego Antiocheńskiego: Jestem 
Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami 
dzikich zwierząt, aby się stać czystym 
chlebem Chrystusa. 
 Na podstawie listów o. Zbigniewa z 
przeciągu ostatniego roku (zanim jesz-
cze otrzymał sakrę biskupią) postaram 
się przybliżyć warunki, w jakich przy-
szło mu pełnić tą piękną, ale jednocze-
śnie wymagającą funkcję.

Bangui, październik 2013 roku
 Afrykańskie powietrze, słońce, woda 
i ziemia są dla mnie znowu, od 19 wrze-

śnia, naturalnymi elementami codzien-
nego życia. A przede wszystkim ludzie, 
z którymi i wśród których żyję już od 
ponad 20 lat, i którzy stali się i są moimi 
braćmi i siostrami w wierze! Dlatego tu-
taj jestem i dziękuję za to Panu Bogu!
 Dziękuję też każdemu i każdej z 
was za dar wspólnie przeżytego czasu. 
Niemało niedziel w czasie urlopu po-
święciłem na głoszenie słowa Bożego i 
przybliżenie sytuacji i spraw naszej misji 
franciszkańskiej w Sercu Afryki.

Bangui, 11 grudnia 2013 roku
 …Zaczęły się rabunki, niszczenia 
i znieważania świątyń, gwałty i mor-
dy niewinnych ludzi… Ta sytuacja nie 
pozwoliła w ubiegłym tygodniu na 
przeżycie dorocznej diecezjalnej piel-
grzymki maryjnej (miejsce celebracji 
około 25 km poza stolicą), chyba też 
będzie podobnie dla naszej pielgrzymki 
parafialnej tu, z Bimbo, przewidzianej 
na najbliższą sobotę. I znowu, jak rok 
temu albo i gorzej, święta Narodzenia 
Pańskiego będą przeżywane w atmos-
ferze strachu i niepewności. Od tygo-
dnia praktycznie mało co wychodzimy 
z domu, tylko po potrzebne zakupy 
czegoś do zjedzenia (mamy pewne za-
pasy ryżu, mąki maniokowej, cukru, 
oleju, makaronu, cebuli i soli) albo do 
kościoła parafialnego w niedziele i, 
jak zwykle, w czwartki rano. Nie ma 
regularnego transportu busikami czy 
taksówkami z Bimbo do centrum mia-
sta, odwołano loty międzynarodowe, 
nie ma nauczania w szkołach czy na 
uniwersytecie, a także na naszych mię-
dzyzakonnych wykładach. Organizuje-
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 4 października w naszej wspólnocie 
zakonnej i parafialnej przeżywaliśmy 
uroczystość ślubów wieczystych na-
szych współbraci. Ośmiu braci naszej 
prowincji: Archanioł Michał Borek, Eli-
zeusz Krzysztof Czwerenko, Hieronim 
Michał Łusiak Metody Wojciech Miś, 
Sylwan Marek Ogłoza, Kanizy Łukasz 
Kąkol, Dyzma Marcin Gul i Justyn Wa-
syl Ukhach podczas Mszy św., której 
przewodniczył minister prowincjalny o. 

Cyriak D. Kotyczka OFM

Antonin Brząkalik, złożyło na jego ręce 
profesję uroczystą.
 W tym ważnym wydarzeniu braciom 
towarzyszyli rodzice, krewni i przyjacie-
le. W uroczystości wzięli udział księża 
proboszczowie, wykładowcy WSD oraz 
bracia z naszych klasztorów. Jednym 
z koncelebransów był nasz współbrat, 
biskup pomocniczy diecezji mukaczew-
sko-mohylewskiej Kościoła katolickiego 
obrządku bizantyjsko-rusińskiego na 
Ukrainie o. Nil Łuszczak OFM.
 Bracia, przygotowując się do złoże-
nia ślubów wieczystych, uczestniczyli 
w probacji. Pierwsza część odbyła się 
w klasztorze pw. św. Salwatora z Hur-
ty w Dursztynie, gdzie uczestniczyli w 
licznych wykładach i konferencjach. 
Natomiast jej druga część odbyła się we 
Włoszech. Jej celem było odwiedzenie 
miejsc związanych ze św. Franciszkiem 
z Asyżu. Opiekunami podczas probacji 
byli magistrzy naszego seminarium: oj-
cowie Remigiusz Langer i Filip Kahlert.
Tydzień przed dniem profesji wieczystej 
bracia odprawili rekolekcje w klasztorze 
w Koszarawie. Był to czas szczególnego 

przygotowania, aby dobrowolnie i świa-
domie powiedzieć Bogu „tak” na całe ży-
cie. Rekolekcje poprowadził o. Polikarp 
Nowak OFM.
 Pamiętając w modlitwie o naszych 
braciach, pragniemy życzyć im wytrwa-
łości i gorliwości w naśladowaniu nasze-
go Pana, Jezusa Chrystusa.

Profesja wieczysta AD 2014
Reguła i życie braci 
mniejszych polega 
na zachowywaniu świętej 
Ewangelii Pana naszego 
Jezusa Chrystusa przez życie 
w posłuszeństwie, 
bez własności i w czystości.

Dopiero teraz, po tygodniach „niebez-
piecznych” w Bangui, przybył technik, 
aby założyć i uregulować pompę. Tak 
więc po ponad roku – wtedy, gdzieś w 
lutym, marcu, było trochę wody z sieci 
miejskiej! – można skorzystać z pryszni-
ca! Zwykle bywało tak jak we wiosce: z 
wiaderkiem i z wiaderka! Dzięki pomo-
cy franciszkańskiej organizacji pomocy 
z Niemiec chcemy zakupić tutaj pewne 
artykuły: ryż, maniok, olej, sól, mydło, 
leki i opatrunki, aby tym wspomóc kilka 
tysięcy uciekinierów, którzy nadal po-
zostają w obejściu Wyższego Semina-
rium Duchownego tu, w Bimbo, nieda-
leko od nas. Jak się da, to jutro załatwię 
to z hurtownikami. Młodzi poszli wła-
śnie odwiedzić uciekinierów w sąsiedz-
twie, a ja zabieram się do notatek o św. 
Franciszku: rozprawa z ojcem wobec 
biskupa Asyżu! Nie chodzi tylko o fakt, 
o to, co Franciszek zrobił (oddał pienią-
dze i szaty), ale też o sens tego gestu 
czy znaku! I dla niego samego, i dla nas 
dzisiaj! Pozdrawiam ciepło, dziękuję za 
wszelką pamięć, życzliwość i modlitwy!

Bangui, 30 kwietnia 2014 roku
 Kościół jest na pierwszej linii nie-
sienia pomocy, bo to głównie parafie 
i klasztory stały się miejscami schro-
nienia dla setek tysięcy ludzi w całym 
kraju! W pierwszym okresie, kiedy po-
mocy różnych organizacji jeszcze nie 
było, parafie i wspólnoty dzieliły się z 
potrzebującymi po prostu tym, co było 
w domu. Ta solidarność chrześcijańska 
trwa do dzisiaj i jest znakiem Kościoła 
w RCA. W pewnym sensie podejmuje-
my tę samą drogę, o której czytamy w 
Dziejach Apostolskich na temat życia 
wspólnoty pierwszych chrześcijan. 
Wiemy, że nieco dalej przychodzi temat 
prześladowań. Czy ta rzeczywistość 
także będzie naszą drogą? W niektó-
rych krajach Afryki nasi bracia i siostry 
już tego doświadczają. Polecam Wa-
szym modlitwom misję Kościoła w Ser-
cu Afryki!

Na koniec pragnę zachęcić 
do modlitwy, aby pasterze 
Kościoła, z głęboką miłością 
dla powierzonej im owczarni, 
towarzyszyli jej w drodze  
i ożywiali jej nadzieję.

my życie i prace w domu, w ogrodzie, 
spotkania formacyjne z młodymi. Już 
mamy odwiert studni głębinowej, ale 
nie zdążyli przyjechać, aby sprawdzić 
i zainstalować pompę. Czekamy, z na-
dzieją, że kiedyś przybędą (czekaliśmy 
około półtora roku!!!). Jezus Chrystus 
i Jego, a także nasza, Matka niech po-
chylą się nad naszym krajem, nad ży-
ciem i boleściami jego mieszkańców, 
abyśmy mogli cieszyć się pojednaniem, 
pokojem i sprawiedliwością. Zapew-
niam o naszej braterskiej modlitwie, 
Wam także polecamy nasze troski i do-
świadczenia misyjne!
 
Bangui, 30 stycznia 2014 roku
 Prawda jest taka, że bardzo trudno 
jest i będzie zatrzymać wszystkie prze-
jawy złości ludzkiej, bo można rozbroić 
ręce, ale jak rozbroić serce? Wydaje mi 

się, że nieraz nienawiści, teraz szcze-
gólnie wobec muzułmanów, są celo-
wo podsycane przez niektórych ludzi, 
grając na uczuciach zemsty, odwetu 
na tych, co należą do wspólnoty przy-
byłych bandytów i rebeliantów, którzy 
od marca ubiegłego roku uczynili wiele 
zła, i wobec ludzi, i wobec dobra ludzi, 
także publicznego. Ale to zło – zabija-
nie ludzi – sięga najczęściej niewinnych 
ludzi.
 
Bangui, 11 marca 2014 roku 
 Dzięki Bogu jesteśmy cali i zdrowi, 
bez sytuacji bliskiego czy bezpośred-
niego niebezpieczeństwa. To znaczy, że 
raczej uspokoiło się w mieście. Inną do-
brą wiadomością jest fakt, że od sobo-
ty 1 marca mamy wreszcie możliwość 
używania wody ze studni głębinowej, 
wywierconej pod koniec listopada. 
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Wielka radość w naszych 
sercach... do naszej 
panewnickiej wspólnoty 
seminaryjnej przybyło  
8 braci, którzy ukończyli  
w naszej prowincji 
pierwsze dwa lata formacji 
początkowej: roczny okres 
postulatu, który odbywał 
się w Kobylinie 
k. Krotoszyna oraz roczny 
czas nowicjatu  
w Miejskiej Górce 
k. Rawicza. Do czasu 
obrony pracy magisterskiej 
zamieszkał u nas również 
współbrat z Ukrainy, który 
przynależy do Fundacji 
zależnej od naszej prowincji 
zakonnej, a także brat 
cysters z Wąchocka. Łącznie 
mamy 10 nowych braci. 
Oto ich sylwetki.

Br. Bruno (zdjęcie nr 1) Michał 
Watoła – Pochodzi z Woźnik, ma dwie 
siostry, Karolinę i Patrycję, oraz bra-
ta Marcina. Za patrona obrał sobie 
św. Brunona z Kwerfurtu, benedyk-
tyna, biskupa, męczennika z przeło-
mu wieków X i XI. Imieniny zakonne  
– 12 lipca.
 Wstąpił do franciszkanów, aby 
pełniej i doskonalej odpowiedzieć na 
głos Bożego powołania, który usłyszał 
w swoim sercu. Pragnie uczyć się mo-
dlitwy i pokory, które są fundamen-

Bartymeusz Ł. Trąbecki OFM

Już są razem z nami! – nowi bracia w Panewnikach
tem gmachu doskonałości. Interesuje 
się szeroko rozumianą muzyką. Gra na 
organach. Jest juniorystą, czyli nie bę-
dzie zmierzał do świeceń kapłańskich.
 Mottem w jego życiu są słowa z 
Księgi Jozuego: Bądź mężny i mocny. 
Nie bój się i nie drżyj, bo z tobą jest Pan, 
Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pój-
dziesz (1,9).

Br. Cyriak (zdjęcie nr 2) Dominik 
Kotyczka – Pochodzi z Ornontowic. 
Ma czterech braci i siostrę. Święty 
Cyriak był Rzymianinem, służył i po-
magał niewolnikom, którzy pracowali 
przy budowie łaźni rzymskich, za co 
został zabity przez cesarza Dioklecja-
na. Imieniny zakonne – 8 sierpnia. 
 Zakon franciszkański poznał, jak i 
swoje powołanie rozeznał w naszym 
franciszkańskim centrum powołanio-
wym „Trzej Towarzysze” w Chorzowie. 
Interesuje się terrarystyką oraz języka-
mi obcymi.
 Miłość jest źródłem siły – słowa św. 
Pauliny z Noli są bliskie jego życiu.

Br. Beda (zdjęcie nr 3) Tomasz 
Pompka – Pochodzi z Kostkowic k. Za-
wiercia, ma brata. Imieniny zakonne 
– 25 maja. Jego patron był egzegetą, 
erudytą. Napisał komentarz do Ewan-
gelii. Franciszkanów poznał w Cen-
trum Młodzieżowo-Powołaniowym 
„Trzej Towarzysze” w Chorzowie. Lubi 
górskie wędrówki.

Br. Jonasz (zdjęcie nr 4) – Rafał Rę-
biś z Katowic, ma siostrę i brata.
 Jonasz był prorokiem uciekającym 
przed wypełnieniem woli Bożej. Na-
wrócił się w Niniwie. Wspominany 21 
września.
 Powołanie naszego współbrata 
zostało rozpoznane na modlitwie, a 
wcześniej doświadczone przez różne 
sytuacje życiowe, w których odczyty-
wał znaki Pana Boga. 
 Zaufaj Panu już dziś – to taka myśl 
od br. Jonasza dla każdego z nas.

Br. Leon (zdjęcie nr 5) – Mateusz 
Stefan – Ruda Śląska to jego rodzinne 
miasto, ma brata. Jego patronem jest 
św. Leon Wielki, papież, ojciec Kościo-
ła, który walczył z herezjami na przeło-
mie wieków IV i V. Jednak wybierając 
imię Leon, nasz współbrat sugerował 
się postacią brata Leona – towarzysza 
św. Franciszka. Imieniny zakonne – 10 
listopada.
 Zakochany jest w Bogu zwyczaj-
nym. Na pytanie dlaczego zakon 
franciszkański, odpowiada, że pocią-
gnęło go życie Ewangelią, postać św. 
Franciszka, radość i otwartość braci 
mniejszych, a także szerokie pole pra-
cy duszpasterskiej. Interesuje się foto-
grafią oraz lubi czytać książki.
 Motto: Dopóki żyję, pragnę płonąć.

Br. Świerad (zdjęcie nr 6) Remi-
giusz Mierzwa – Pochodzi z Łazisk 
Górnych, ma brata i siostrę. Święty 
Świerad był pustelnikiem. Wspomina-
ny jest 13 lipca.
 Współbrat jest jednym z najstar-
szych w seminarium. Każdego dnia 
zmaga się z pytaniami o swoje powoła-
nie. W sercu ma pragnienie pracy misyj-
nej. Jest ciekawy świata i poznawanych 
ludzi. Lubi dobry film oraz książkę.
 Ciekawość świata świadczy o tym, 
że żyję, że mam predyspozycje do roz-
wijania się. Póki żyje, chce służyć Bogu  
w zakonie franciszkańskim.

Br. Jozafat (zdjęcie nr 7) – Remi-
giusz Kik z Chorzowa Batorego; jego 
patronem jest św. Jozafat Kuncewicz, 
męczennik.
 Wstąpił do zakonu franciszkań-
skiego, bo jest zachwycony postacią 
św. Franciszka, a zwłaszcza jego wier-
nością Bogu i prostotą życia.
 Jego życiu towarzyszy zawołanie 
Jezu, ufam Tobie!

Br. Karmel (zdjęcie nr 8) Piotr Wę-
glarz – Urodził się w Jarząbkowicach 
k. Pawłowic. Ma dwójkę rodzeństwa: 

siostrę i brata. Bł. Karmel był francisz-
kańskim męczennikiem. Imieniny za-
konne obchodzi 10 lipca.
 Brat Karmel poznał franciszkanów 
w swojej parafii dzięki ich pomocy 
duszpasterskiej; wtedy to zaczął in-
teresować się sposobem życia braci 
mniejszych. Dzięki temu wydarzeniu 
poczuł w swoim sercu wołanie Boga, 
na które odpowiedział, wstępując do 
zakonu franciszkańskiego. 
 Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia (Flp 4,13). 

Br. Fabian OCist (zdjęcie nr 9) Ar-
tur Skowron – Pochodzi ze Szczeglic, z 
parafii św. Jerzego, dieciezja sando-
mierska. Ma trójkę rodzeństwa. Jego 
patron – św. Fabian był papieżem, 

męczennikiem z III w., wspominany 20 
stycznia.
 Zawsze interesował go monasty-
cyzm, co wpłynęło na wybór jego dro-
gi życia oraz chęć poznania i realizacji 
Reguły św. Benedykta w Zakonie Cy-
sterskim. Interesuje się historią, szcze-
gólnie średniowieczną.
 W jego życiu monastycznym to-
warzyszą mu słowa św. Bernarda: 
Człowiek w zakonie żyje czyściej, upa-
da rzadziej, powstaje prędzej, chodzi 
ostrożniej, rosą niebiańską bywa skro-
piony częściej, umiera z większą ufno-
ścią, odpłatę bierze obfitszą.

Br. Tarazjusz – Taras Poczynok 
– Pochodzi ze Starego Miasta k. Pod-

hajec na Ukrainie. Ma jednego brata. 
Nasz współbrat należy do Fundacji na 
Ukrainie, która przynależy do naszej 
prowincji zakonnej. Mieszka w Tarno-
polu, gdzie mieści się seminarium du-
chowne obrządku greckokatolickiego. 
Do Polski przyjechał, aby razem z nami 
uczestniczyć w wykładach i przygoto-
wać się do obrony pracy magisterskiej 
w lutym przyszłego roku. Święty Tara-
zjusz był Patriarchą Konstantynopola. 
Imieniny zakonne – 25 lutego.
 Tarazjusz wstąpił do franciszka-
nów, aby za przykładem św. Francisz-
ka służyć Bogu, Kościołowi i ludziom. 
Chce także we wspólnocie zakonnej 
uświęcać się i poznawać swoje powo-
łanie.
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Beda T. Pompka OFM Solenizanci
Br. Symeon Masarczyk OFM

Imieniny zakonne: 8 października
Patron:  biblijny starzec Symeon
Z parafii:  Trójcy Świętej, Rachowice
Rok studiów: VI
Profesja wieczysta: 4.10.2013

 Na czas radosnego odpowiadania na głos Bożego wołania wszystkim współbraciom, a szczególnie 
nowo przybyłym do naszego seminarium, życzę świętości pośród codzienności. Na tej drodze realizacji 
powołania niech towarzyszą nam także słowa papieża Franciszka, który podczas homilii do seminarzy-
stów 7 lipca 2013 roku powiedział: „Jezus posyła swoich uczniów »bez trzosa ani torby, ani sandałów«  
(Łk 10,4). Upowszechnianie Ewangelii nie jest zapewnione ani przez liczbę osób, ani prestiż instytucji, ani 
też kwotę dostępnych zasobów. To, co się liczy, to bycie przenikniętym miłością Chrystusa, danie się pro-
wadzić Duchowi Świętemu i zaszczepienie swego życia w drzewie życia, którym jest krzyż Pana.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Br. Hieronim Łusiak OFM 

Imieniny zakonne: 30 września
Patron:  św. Hieronim
Z parafii:  Matki Bożej Różańcowej, 
   Katowice-Zadole
Rok studiów: V
Profesja wieczysta: 4.10.2014

Br. Archanioł Borek OFM  

Imieniny zakonne:  29 września
Patron:   Michał Archanioł
Z parafii:  św. Franciszka z Asyżu, 
   Chorzów-Klimzowiec
Rok studiów: V
Profesja wieczysta: 4.10.2014

Br. Racibor Paliakou OFM 

Imieniny zakonne: 29 września
Z parafii:  Bożego Miłosierdzia, 
   Osipowicze (Białoruś)
Rok studiów: II
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Br. Władysław Siedlecki OFM

Imieniny zakonne: 25 września
Patron:  bł. Władysław z Gielniowa
Z parafii:  Świętych Jana i Pawła Męczenników, 
   Zabrze 
Rok studiów: III

Br. Jonasz Rębiś OFM 

Imieniny zakonne: 21 września
Patron:  prorok ze Starego Testamentu
Z parafii:  św. Szczepana, Katowice-Bogucice
Juniorysta I roku

Br. Maksymin Konik OFM 

Imieniny zakonne: 12 września
Patron:   św. Maksymin, biskup z Trewiru
Z parafii:  Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
   Tychy
Rok studiów: VI
Profesja wieczysta: 4.10.2013

Br. Salomon Duplicki OFM 

Imieniny zakonne: 2 września
Patron:  bł. Salomon Leclerc
Z parafii:  św. Józefa Robotnika, 
   Świętochłowice
Rok studiów: III

Br. Bartymeusz Trąbecki OFM

Imieniny zakonne: 24 sierpnia
Patron:  ewangeliczny Bartymeusz
Z parafii:  Świętych Piotra i Pawła,
   Tarnowskie Góry
Rok studiów: VI
Profesja wieczysta: 4.10.2013

Br. Stefan Pupeika OFM 

Imieniny zakonne: 16 sierpnia
Patron:  św. Stefan, król Węgier
Z parafii:  św. Antoniego z Padwy, 
   Słuck (Białoruś)
Rok studiów:  IV

Br. Benedykt Myga OFM

Imieniny zakonne: 11 lipca
Patron:  św. Benedykt z Nursji
Z parafii:  św. Jana Pawła II, Zawiercie
Rok studiów: VI
Profesja wieczysta: 4.10.2013

Br. Izajasz Drzeniek OFM 

Imieniny zakonne: 6 lipca
Patron:  prorok Izajasz
Z parafii:  Matki Bożej Różańcowej, 
   Moszczenica
Rok studiów: VI
Profesja wieczysta: 4.10.2013

Życie braci Życie braci
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Br. Ulryk Knesz OFM

Imieniny zakonne: 4 lipca
Patron:  Ulryk z Augsburga
Z parafii:  św. Jacka Odrowąża, Radoszowy
Rok studiów: II

Br. Romuald Kasmatovich OFM 

Imieniny zakonne: 19 czerwca
Patron:  Romuald, opat
Z parafii:  Bożego Miłosierdzia, 
   Osipowicze (Białoruś)
Rok studiów: VI
Profesja wieczysta: 4.10.2013

Br. Elizeusz Czwerenko OFM

Imieniny zakonne: 14 czerwca
Patron:  prorok Elizeusz
Z parafii:  św. Andrzeja Boboli, Sztum
Profesja wieczysta 4.10.2014

Br. Jędrzej Róg OFM  

Imieniny zakonne: 3 czerwca
Patron:  bł. Andrzej ze Spello
Z parafii:  Wniebowzięcia NMP, 
   Radlin-Biertułtowy 
Rok studiów: IV

Br. Włodzimierz Łapacki OCist

Imieniny zakonne: 15 lipca
Patron:  św. Włodzimierz, chrzciciel Rusi
Z parafii:  Wniebowzięcia NMP i św. Jozafata
Profesja wieczysta: 3.03.2013

Br. Grzegorz Brodacki OCist

Imieniny zakonne: 3 września
Patron:  Grzegorz Wielki
Z parafii:  Bożego Miłosierdzia, Jarosław
Profesja wieczysta: 1.03.2014

Br. Kajetan Kaczorowski OCist 

Imieniny zakonne: 20 września
Patron:  Kajetan z Cantanaso
Z parafii:  św. Franciszka z Asyżu, 
   Lwówek Śląski

Br. Bruno Paterewicz OCist 

Imieniny zakonne: 6 października
Patron:  Bruno z Kolonii
Z parafii:  św. Franciszka z Asyżu, 
   Lwówek Śląski

Życie braci Życie braci
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Działo się, 
czyli z życia naszego seminarium

Pielgrzymka do Częstochowy
W dniach 23–26 czerwca odbyła się semi-
naryjna pielgrzymka dziękczynna do Czę-
stochowy. Głównym odpowiedzialnym za 
organizację i opiekę duchową był o. Remi-
giusz Langer, a w pielgrzymce udział wzięli 
także o. Bernard Karwot, diakoni Maksymin 
Konik i Romuald Kasmatovich oraz bracia: 
Kanizy, Elizeusz, Archanioł, Hieronim, Syl-
wan, Dyzma, Kryspin, Stefan, Władysław, 
Ulryk. W ostatnim dniu pielgrzymki o godz. 
9.00 odprawiona została Msza św. przed 
obrazem MB Częstochowskiej, na którą 
przybyli o. Witosław Sztyk, rektor naszego 
seminarium, bracia cystersi: Włodzimierz, 
Grzegorz, Bruno z archiopactwa w Jędzrze-
jowie. 

Probacja
Bracia mający złożyć profesję wieczystą od-
byli miesięczną probację w lipcu. Podzielo-
na została ona na dwie części. Pierwsza w 
Dursztynie, gdzie byli także bracia z innych 
prowincji braci mniejszych w Polsce, a dru-
ga o charakterze pielgrzymkowym odbyła 
się we Włoszech. Bracia odwiedzili miejsca 
związane ze św. Franciszkiem z Asyżu. 

Nominacja biskupia  
31 maja papież Franciszek nominował do 
godności biskupiej o. Tadeusza Kusego z 
naszej prowincji zakonnej, a posługującego 
na misjach w Afryce, w Republice Środko-
woafrykańskiej. Do tej pory pełnił funkcję 
formatora młodych braci w Bimbo w ar-
chidiecezji Bangui, a także przewodniczył 
komisji życia konsekrowanego oraz wcho-
dził w skład arcybiskupiego kolegium kon-
sultorów. Teraz jest biskupem koadiutorem 
diecezji Kaga-Bandoro. Sakry biskupiej 15 
sierpnia br. udzielił mu abp Dieudonné 
Nzapalainga. Wiadomość ta rozradowała 
serca wszystkich współbraci z ojcem pro-
wincjałem na czele.

Praktyki w szkole
W ostatnich dwóch tygodniach wakacji, tj. 
od 14 do 26 września, bracia z roku IV, V i 
VI odbyli praktyki w szkole podstawowej, 

Władysław Ł. Siedlecki OFM

gimnazjum oraz liceum. Czas spędzony 
wśród uczniów w szkołach przyniósł wie-
le pozytywnych doświadczeń. Bracia byli 
miło i chętnie przyjmowani, zarówno przez 
uczniów, jak i grono pedagogiczne.

Praktyki w ZOL
W miesiącach wakacyjnych  bracia: Ste-
fan Pupeika, Kryspin Maćczak, Władysław 
Siedlecki, Salomon Duplicki i Baltazar Ma-
loila odbyli praktyki w Zakładzie Opiekuń-
czo-Leczniczym w Katowicach „Dom św. 
Józefa”, gdzie przebywają księża emeryci 
z naszej archidiecezji, jak również ludzie 
świeccy. Czas spędzony na praktykach 
przyniósł wiele radosnych chwil oraz ubo-
gacił i uwrażliwił jeszcze bardziej na ludzką 
bezradność i niemoc. Personel zakładu z 
mgr. Kariną Świątek na czele zawsze służył 
cennymi uwagami i poradami w obcho-
dzeniu się z osobami starszymi. 6 listopada 
bracia odebrali zaświadczenia o przeby-
tych praktykach oraz odprawiona została 
Eucharystia, której przewodniczył ks. Grze-
gorz Hawel, a po niej było wspólne śniada-
nie i spotkanie z pensjonariuszami.

Śluby wieczyste 
w uroczystość św. Franciszka z Asyżu
4 października podczas Eucharystii o godz. 
12.00 – której przewodniczył prowincjał o. 
Antonin Brząkalik OFM i na której obecny 
był również bp Nil Łuszczak OFM z Ukrainy 
– bracia: Kanizy Kąkol, Archanioł Borek, Eli-
zeusz Czwerenko, Justyn Ukhach, Hieronim 
Łusiak, Metody Miś, Sylwan Ogłoza, Dyzma 
Gul złożyli profesję uroczystą. Pamiętajmy 
o nich w modlitwie.

Inauguracja roku akademickiego
Inauguracja  nowego roku akademickie-
go 2014/2015 odbyła się 6 października. 
Pierwszą częścią była Eucharystia, której 
przewodniczył ks. Arkadiusz Baron, prof. 
UPJPII – prorektor ds. nauki i współpracy 
międzynarodowej Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie. Druga 
część inauguracji miała miejsce w domu 
parafialnym w auli św. Franciszka z Asy-
żu, mianowicie immartykulacja nowych 
alumnów naszego seminarium duchow-
nego i rozpoczęcie junioratu. Wykład in-
augurujący wygłosił o. Sergiusz Bałdyga 
OFM. Życzymy braciom obfitości darów 
Ducha Świętego.
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