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WTYM NUMERZE

KLIKNIJ W OBRAZEK ABY PRZENIEŚĆ SIĘ OD RAZU DO ARTYKUŁU



Maj tradycyjnie jest miesiącem oddawania szczególnej czci Najświętszej Maryi
Pannie. To właśnie w tym miesiącu przeżywamy chociażby Uroczystość NMP
Królowej Polski, Wspomnienie NMP Fa�mskiej, czy też Święto Nawiedzenia
NMP. W tym też miesiącu odprawiane są nabożeństwa majowe, gdzie przy
wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewywana jest jedna
z najpiękniejszych litanii, jaką jest Litania Loretańska do NMP.

Mając na uwadze ten szczególny, maryjny okres w roku liturgicznym, majowy
numer SIEJMY postanowiliśmy poświęcić niemal w całości osobie
Najświętszej Maryi Panny. Znalazło się w nim miejsce zarówno na głębokie
myśli mariologiczne, jak i na refleksje o orędownictwu i wspomaganiu nas
przez Matkę Bożą w codziennym życiu.

Wychodząc na przeciw wszystkim wiernym, u których Maryja zajmuje istotne
miejsce w duchowości, jak i starając się udzielić odpowiedzi na pytania
stawiane tak przez wierzących niezanurzonych głębiej w kult maryjny oraz
osoby niepodzielające wiary katolickiej, wraz z całą Redakcją oddaję niniejszy
numer SIEJMYw ręce Czytelników. Tradycyjnie też zachęcam do pogłębionej
refleksji odnoszącej się tematu przewodniego numeru, którym jest tutaj
postać Najświętszej Maryi Panny.

Piotr Ziemecki

SŁOWO WSTĘPNE



Maryja bardzo często przedstawiana jest jako przykład tego, jak z pokorą
i ufnością przyjmować plan Boga na nasze życie. Wielu młodym osobom,
a zwłaszcza kobietom, trudno jest jednak podążać za tymwzorem.Wydaje się
on bowiem zbyt piękny i idealny, a co za tym idzie — już na wstępie
niedościgniony.

Kobiecie często trudno jest więc zrozumieć jej relację z Maryją. Nie wie, czy
traktować tę postać jak ideał kobiecości, którego nigdy nie osiągnie, czy może
jak przyjaciółkę, która przeżyła już to wszystko — i to w większym stopniu —
z czym ona sama mierzy się dziś.

Najnowszy numer SIEJMY jest dowodem na to, że postać Maryi może
stanowić wzór także w trzeciej dekadzie XXI wieku. Pokazujemy w nim, że
z całego bogactwa treści, które Kościół ma do zaoferowania, jeżeli chodzi
o postać Maryi, współczesna kobieta może czerpać inspiracje co do tego, jak
realizować swoje powołanie, wychowywać dzieci, pracować nad sobą, oraz
tego, jak korzystać z różnych aspektów maryjnej duchowości.

Dominika Meller
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Ci, co zaufali Panu,
odzyskują siły,

otrzymują skrzydła
jak orły:

biegną bez zmęczenia,
bez znużenia idą.

Iz 40, 31



Maj jest dobrym czasem, aby docenić
wymiar maryjnej opieki nad Polską i nad
każdym z nas. Trzeciego maja świętujemy uroczystość
Matki Bożej Królowej Polski, święto ustanowione przez papieża
Benedykta XV w 1920 roku. Przypominamy wtedy sięgającą
1656 roku i ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza historię
zawierzenia narodu polskiego Maryi. Zawierzenia
potwierdzającego słowa Matki Bożej o tym, że to Ona jest
Królową Polski (por. objawienia jezuity Juliusza Mancinellego
z 1608 roku).

W kolejnych latach śluby te były ponawiane i możemy wskazać
wiele przykładów z historii kiedy Matka Boża dosłownie
uratowała nasz kraj. O historii tych aktów ofiarowania,
związanych z nimi wydarzeniach, czy nawet wymogach
formalnych tego typu uroczystego poświęcenia można napisać
wiele. Tym razem jednak chciałabym zwrócić uwagę na osobisty
i indywidualny wymiar narodowego zawierzenia uznającego
zwierzchnictwo Maryi nad naszym krajem. Co to dla nas
oznacza, że Polska została oddana i ofiarowana, czy ma to dla
nas jakieś konkretne konsekwencje? Czy i w jaki sposób
powinniśmy odpowiedzieć na to wezwanie? W głębszym sensie
jest to pytanie dotykające naszego patriotyzmu
i odpowiedzialności za otaczający nas świat, za ojczyznę i za
nasze własne zbawienie, za zbawienie osób wokół nas.

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości i przeznaczeni do
nieba, jesteśmy tutaj na chwilę, nie z tego świata jest nasza
dusza. To jednak gdzie skończymy to kwes�a naszego wolnego



wyboru, wytrwałości i duchowej pracy. Łaskę nawrócenia
możemy mieć szczęście otrzymać bez żadnych naszych zasług,
ale żeby w niej przeżyć życie potrzeba już prawdziwej
wytrwałości, gorliwej modlitwy, realizacji ufnej postawy wiary,
aż do końca naszych dni.

O wytrwałości właśnie w kontekście relacji z Maryją mówi się
od dawna, przykładem jest poniższa, piękna staropolska pieśń:

„Korony Polskiej Królowo święta, Lilio bez zmazy grzechu
poczęta, Patrz, winy nasze zmywamy łzami, Królowo Polski módl
się za nami. Trzeba nam mocy, bratniej miłości, Poświęceń
trzeba i wytrwałości, Byśmy się dźwigli z nieszczęścia sami,
Królowo Polski módl się za nami.”¹

Drugie objawienie fa�mskie z 13 czerwca 1917 roku, w którym
Maryja w imieniu Jezusa prosi o to by była bardziej znana
i umiłowana, jest prośbą o to byśmy otworzyli na nią nasze
serca.² Byśmy mogli ją prawdziwie poznać. Maryja uczy nas
miłości do Jezusa, gdyż tylko Ona potrafiła Go kochać
doskonale. Prośba o ustanowienie nabożeństwa do Jej
Niepokalanego Serca razem z zawierzeniem Jej Niepokalanemu
Sercu jest ratunkiem dla upadającego świata.

„Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich
braków, niedostatków i cierpień. Staje «pomiędzy», czyli
pośredniczy, nie jako obca, lecz ze stanowiska Matki, świadoma,
że jako Matka może — lub nawet więcej: «ma prawo» —
powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi. Jej pośrednictwo ma
więc charakter wstawienniczy: Maryja «wstawia się» za ludźmi.
Ale nie tylko to: jako Matka równocześnie chce, aby objawiła się
mesjańska moc Jej Syna. Jest to zaś moc zbawcza, skierowana



do zaradzenia ludzkiej niedoli, do uwalniania od zła, jakie
w różnej postaci i w różnej mierze ciąży nad życiem ludzkim.”³

Pamiętajmy jednak, że sam akt ofiarowania i zawierzenia nie jest
momentem kulminacyjnym, jest dopiero preludium. W chwili
oficjalnego poświęcenia otwieramy się na Łaskę i przekazujemy
stery Nadprzyrodzonemu. Przemieniamy nasze życie. Jednak to
dopiero wytrwałość i ufna postawa każdego z nas ma moc
dokonania prawdziwej rewolucji. Zawierzenie narodowe, które
zostało dokonane to rodzaj duchowego zadania, przed którym
stanęliśmy, jako Polacy — my wszyscy. Jest to więc jakiś
konkretny sposób na realizację naszego powołania do świętości,
dokonywanego pełniej, szybciej, dokładniej i skuteczniej
właśnie przez ręce Maryi.



Zawierzenie z makroskali musi przejść na poziom mikro i znaleźć
swoją kontynuację w indywidualnych, życiowych wyborach
poszczególnych Polaków. Istotnym jest to by każdy z nas
w swojej wolności, świadomie przyjął Maryję całym swoim
sercem. Odpowiedział na wezwanie i w centrum swojego
osobistego wszechświata postawił to co boskie, pozwolił się
poprowadzić. Odklepanie formułki bez prawdziwej intencji, bez
szczerej przemiany serca nie jest wystarczające. Wiara, nadzieja
i miłość — te cnoty z samej swojej definicji domagają się
radykalizmu, zupełnego oddania, odwagi wypłynięcia na głębię
i trudy życia, otwartego serca i gorliwości — puszczenia sterów
codzienności by skierować żagle na wiatr boskości.

Jednym z mistrzów realizacji duchowości maryjnej był
św. Ludwik Maria Grigion de Mon�ort. To na podstawie jego
Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi
Panny możemy dzisiaj odprawiać 33-dniowe rekolekcje.
Prowadzą one do indywidualnego oddania się Jezusowi
Chrystusowi przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Te duchowe
ćwiczenia dzielą się na dwa okresy. Okres pierwszy polega na
uwolnieniu się od ducha świata, okres drugi polega na poznaniu
najpierw samego siebie, potem Matki Bożej, a następnie Jezusa
Chrystusa. Na każdy dzień rekolekcji przewidziane są czytania
z Pisma Świętego i literatury duchowej oraz odpowiednie
modlitwy. Czasem też należy wypełnić konkretne uczynki
miłosierdzia. Całość kończy się aktem całkowitego ofiarowania
siebie i swojego życia, ponawianym co roku w obecności
kapłana. Te 33 dni rekolekcji są początkiem prawdziwej,
osobowej relacji z Matką Najświętszą.



Zaryzykuję stwierdzenie, że skoro sama Matka Boża chciała być
naszą Królową to my jako Polacy, dostaliśmy ogromne
wyróżnienie i mamy wręcz obowiązek na Jej wołania i prośby
odpowiedzieć. Dołączenie do orszaku Maryi jest zadaniem
trudnym, ale to przez Maryję najszybciej odkrywa się Boga, Ona
jest najkrótszą drogą do świętości. W swoim sumieniu, w swojej
codzienności powinniśmy indywidualnie uznać Ją naszą
Królową, nie tylko jako majestatyczną postać z obrazu, ale jako
naszą Matkę będącą obok w każdej chwili naszego życia. Każdy
z nas powinien to zadanie potraktować z największą powagą,
wypowiadając swoje osobiste fiat (niech mi się stanie), bo od
naszej gorliwości i szczerości w wypełnianiu woli Bożej zależy o
wiele więcej niż nam się wydaje.

Źródła:

[1] h�ps://piosenkireligijne.pl/korony-polskiej-krolowo-swieta/ (dostęp: 16.05.2021r.).

[2] Łaszewski W., Rewolucja Maryi Opowieść o Niepokalanym Sercu, Espirit 2019, s.141.

[3] Św. Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater - O błogosławionej Maryi Dziewicy
w życiu pielgrzymującego Kościoła, z 25.03.1987r., par 21.
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PIOTRA ZIEMECKIEGO
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Kim jest dla Kościoła Maryja?

Maryja jest stworzeniem, a więc tak jak każdy człowiek
została stworzona przez Pana Boga. Równocześnie jest
jednak stworzeniem najdoskonalszym, bo została poczęta
bez grzechu pierworodnego. Cała Jej szczególna godność
wypływa z upodobania Bożego – z faktu, że została wybrana
na Matkę Boga. Pan Bóg planując odkupienie i zbawienie
świata zdecydował, że Jego Syn stanie się człowiekiem
i wybrał Maryję na Matkę Syna Bożego.

W jaki sposób teologia katolicka rozróżnia zatem
modlitwę „do”, od modlitwy „za wstawiennictwem”?
Jak w rzeczywistości modlimy się w modlitwach
maryjnych?

Zawsze ostatecznym adresatem wszystkich modlitw jest Pan
Bóg. Natomiast niektóre modlitwy zanosimy za
wstawiennictwem świętych oraz Matki Bożej. Generalnie
w chrześcijaństwie możemy odróżnić dwa rodzaje kultu: ten
należny Panu Bogu – jest to kult adoracji i uwielbienia
(z łac. adora�o); oraz ten oddawany osobom i rzeczom
ze względu na Pana Boga – kult szacunku i czci
(z łac. venera�o). I właśnie Maryję czcimy tym kultem ze
względu na Pana Boga, a ściślej mówiąc – ze względu na rolę,
jaką Pan Bóg powierzył Maryi w historii zbawienia. Nie
możemy nigdy powiedzieć o adoracji Maryi, czy też o adoracji
świętych. Ten termin jest zarezerwowany tylko dla Pana
Boga. Musimy też pamiętać, że Maryja uczestniczy
w pośrednictwie Chrystusa, ale nie ma tutaj żadnej
„konkurencji”. Wszelkie modlitwy w chrześcijaństwie zawsze
zanosimy do Ojca, przez Chrystusa, w Duchu Świętym.
Droga do Ojca prowadzi przez pośrednictwo Chrystusa



i w Duchu Świętym. Natomiast Maryja modli się za nas,
wstawia się za nami u swojego Syna – tak jak chociażby
w Kanie Galilejskiej wstawiła się za uczestnikami wesela, aby
święto nie zostało przerwane. W tym sensie uczestniczy
w pośrednictwie Chrystusa.

W Kościele wierzymy, że Maryja była niepokalanie
poczęta. Czasem pojawiają się jednak pytania
dotyczące tego dogmatu, odnoszące się do tego, że
ktoś, kto nie ma pokus, ma w życiu „łatwiej”, lub że
wolna wola takiej osoby działa inaczej. Jak to było
w przypadku Maryi?

Maryja jako jedyny człowiek została zachowana od grzechu
pierworodnego. Równocześnie była też odkupiona, ale
w inny sposób niż każdy z nas. Wszyscy bowiem zostajemy
odkupieni poprzez uwolnienie od grzechu pierworodnego,
zaś Maryja została odkupiona w ten sposób, że została od
niego zachowana. Czy było Jej łatwiej, czy trudniej? Nie
dziedziczyła oczywiście moralnych skutków grzechu
pierworodnego (np. pożądliwości), natomiast wiemy, że
dziedziczyła inne, jak chociażby cierpienie, śmierć itp. Wielu
rzeczywiście uważa, że Matce Bożej było łatwiej, ale
zauważmy, że pierwsi rodzice – Adam i Ewa – też byli
stworzeni bez grzechu pierworodnego, również byli
niepokalani, a jednak ulegli pokusie szatana. Niewątpliwie
szatan też chciał zaatakować (i zapewne atakował) Maryję,
natomiast Ona nie dała na to przyzwolenia – jedynie Panu
Bogu mówiła zawsze: tak. Czy Jej życie było łatwiejsze? Na
pewno zjednoczenie z Panem Bogiem to olbrzymi dar,
natomiast Ona też pielgrzymowała w wierze. W tej wierze
doświadczała też wiele cierpienia. Pismo Święte mówi nam
o tym wprost, poczynając od sceny Ofiarowania, zapowiedzi



Symeona o mieczu, który przeniknie Jej serce. Przede
wszystkim śmierć Jej Syna była ogromnym doświadczeniem
wiary. Właśnie dlatego nazywamy Maryję wzorem wiary, bo
mimo takich doświadczeń nie załamała się. ChociażbyWielka
Sobota jest takim dniem, kiedy wszyscy zwątpili, nawet
umiłowany uczeń stwierdził, że dopiero uwierzył, gdy przybył
do pustego grobu. Podobnie niewiasty, Maria Magdalena,
poszły z wonnościami do grobu – czyli nie wierzyły
w zmartwychwstanie Chrystusa. Natomiast Tradycja Kościoła
utrzymuje, że Maryja nie pobiegła do grobu, bo wierzyła
w Zmartwychwstanie Pana Jezusa – tylko Ona zachowała
nieskazitelną wiarę.

Czasem mówi się, że kult Maryi jest jednym
z wyznaczników prawowierności wiary. Właściwie
można powiedzieć, że obecnie trwa on tylko w Kościele
katolickim, prawosławnym i innych Kościołach
Wschodnich. Dlaczego większość odłamów
protestanckich odrzuca szczególną cześć Maryi?

Jako pierwszy ten kult odrzucił Marcin Luter. Nie zrobił tego
dlatego, że „nie lubił” Matki Bożej. Zresztą Luter jeszcze
uznawał dwa dogmaty, które wtedy Kościół głosił, czyli
o Bożym macierzyństwie i wieczystym dziewictwie Matki
Bożej. Dopiero pokolenie mniej więcej sto lat po Lutrze
odrzuciło ten drugi dogmat ucząc, że określenie „bracia
i siostry Chrystusa” wskazuje na rodzeństwo Pana Jezusa.
Sam Luter odrzucił z kolei generalnie kult świętych – w tym
także Matki Bożej – w imię zasady solus Christus, i nie umiał
tego pogodzić z tym, że Maryja uczestniczy w jedynym
pośrednictwie Chrystusa. Jeśli chodzi natomiast o kwes�ę
kultu Maryi, jako pewnym wyznaczniku prawdziwości wiary,
to po raz pierwszy kult maryjny był wyrażony tak



zdecydowanie na Soborze Efeskim (431 r.). Od wtedy też
można mówić, że był on swoistym gwarantem wiary, dlatego
że ogłoszony dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi był
nierozerwalnie związany z wiarą w Chrystusa, który jest jedną
Osobą Boską posiadającą dwie natury: Boską i ludzką.
Właściwie poprawność używania tytułu Theotokos była
gwarantem, że ten kto uznaje Maryję za Bogurodzicę ma
równocześnie prawidłową chrystologię. Oznacza to, że nie
rozróżnia w Chrystusie osobnych podmiotów, czy też nie
łączy dwóch natur w jedną, jak to głosiły różne herezje
(choćby nestorianizm czy monofizytyzm), ale uznaje
prawowierną naukę Kościoła głoszącą, że Chrystus jest jedną
Osobą Boską posiadającą dwie natury. Można powiedzieć, że
to właśnie Sobór Efeski z dogmatem chrystologicznym
i mariologicznym pokazał, że ten tytuł Theotokos stał się
wyznacznikiem poprawności chrystologii. Później natomiast
wielokrotnie – zwłaszcza po erze protestantyzmu, takimi
wyznacznikami prawości wiary (jedności nauki) stały się: kult
Eucharys�i, kult maryjny i posłuszeństwo papieżowi (prymat
papieski). To były takie trzy wyznaczniki odróżniające Kościół
katolicki od kościołów protestanckich. Te trzy elementy były
zawsze gwarantem tego, że ten, kto to wyznaje jest
w jedności z Kościołem katolickim.

Czy istnieje zatem coś takiego, jak przesadny kult
maryjny?

Właściwy kult maryjny nigdy w sposób należyty nie uczci
Matki Bożej, bo najpełniej może uczcić Ją tylko sam Pan Bóg.
Zatem prawidłowemu kultowi maryjnemu zawsze będzie
towarzyszyło raczej poczucie jego niepełności niż przesady.
Przy uczestnictwie w różnych nabożeństwach (szczególnie
maryjnych) musimy zawsze jednak pamiętać, że centralnym



i najważniejszym nabożeństwem w Kościele rzymsko-
katolickim jest Msza Święta. Zauważmy, że nabożeństwa
majowe, czy różańcowe są zawsze po albo przed Eucharys�ą,
zatem finalnie zawsze w centrum jest kult Boga w Trójcy
Świętej Jedynego. Rzeczywiście przed Soborem
Watykańskim II była taka tendencja w mariologii i kulcie
maryjnym, żeby ogłaszać nowe dogmaty maryjne i w ten
sposób niejako te dogmaty miały być kolejnymi klejnotami
w koronie Maryi. Warto pamiętać, że pierwotnie dokument
soborowy poświęcony Maryi był napisany również w takim
duchu przywilejów Matki Bożej. Natomiast ostatecznie
Ojcowie Soborowi odrzucili takie patrzenie na mariologię
i stwierdzili, że musi się ona kierować takimi samymi zasadami
jak teologia, gdzie jest prymat Pisma Świętego oraz
perspektywa historii zbawienia. Cześć Maryi podkreślano
więc nie tylko przez nowe tytuły, ile poprzez przypomnienie
Jej roli w historii zbawienia. Ostatecznie soborowy dokument
maryjny stał się ósmym rozdziałem Konstytucji dogmatycznej
o Kościele Lumen gen�um. Prymas Wyszyński zwracał uwagę,
że to podkreśliło rolę Maryi w Kościele, bo Maryja nie stoi
obok Kościoła, ale jest w Nim i odgrywa tu wielką rolę.

Czy zatem po Soborze Watykańskim II coś zmieniło się
w kwestii kultu maryjnego?

Niestety trzeba przyznać, że po Soborze nastąpił dość
poważny kryzys kultu maryjnego. Powodem było
niezrozumienie nauki Soboru – zresztą nie tylko ściśle
w kwes�i kultu maryjnego, ale również w kwes�i
chrystocentryzmu. Niewłaściwie rozumiany chrystocentryzm
oraz zauważalne wpływy protestanckie spowodowały, że po
Soborze w wielu miejscach właściwie wyeliminowano kult
maryjny. Gdy studiowałem w Rzymie moim przełożonym był



Argentyńczyk, który opowiedział mi, że zaraz po Soborze
zlikwidowano w Argentynie różne procesje maryjne, czy
niektóre nabożeństwa maryjne. To, co było związane
z kulturą ludową i pobożnością maryjną po prostu tam
zlikwidowano. Trzeba też wprost powiedzieć, że nie stało się
to samo z siebie, ale zostało zlikwidowane przez niewłaściwie
przygotowanych teologów, którzy w większości studiowali
w Niemczech i którzy źle rozumieli chrystocentryzm. Maryja
nigdy nie przysłania Chrystusa, ale zawsze do Niego
prowadzi. Tak jak w Kanie Galilejskiej mówi do każdego z nas:
zróbcie cokolwiek wam powie.

Przejdźmy zatem na chwilę do sytuacji kultu Maryi
w polskim Kościele. Czy możemy w ogóle mówić
o Polsce jako o miejscu szczególnego kultu
Najświętszej Maryi Panny?

Gdy pojechałem studiować mariologię do Rzymu na
Marianum w 1988 r., to byłem przekonany, że jesteśmy
najbardziej maryjnym krajem świata. Tam się jednak
dowiedziałem od kolegów i koleżanek, że również za
najbardziej maryjnych uważają się Meksykanie (bo przecież
mają Matkę Bożą z Guadalupe), czy też Chorwaci,
Filipińczycy itd. Trochę zatem spokorniałem, bo trzeba
przyznać, że wiele jest krajówmaryjnych. Często kult maryjny
jest ściśle związany z tożsamością danego narodu, czy obroną
niepodległości (np. Malta, Chorwacja, Meksyk). Niewątpliwie
należymy do tych krajów, gdzie kult maryjny jest bardzo duży,
natomiast miejmy świadomość, że takich krajów jest więcej.

Gdy pojechałem studiować mariologię do Rzymu na Marianum
w 1988 r., to byłem przekonany, że jesteśmy

najbardziej maryjnym krajem świata.

„



Czy jednak kult maryjny w Polsce ma jakąś swoją
specyfikę?

Może będzie to dość nieoczywiste, ale polski kult Matki Bożej
jest nieco powiązany z naszym położeniem geopolitycznym.
Dla nas Polaków kult Matki Bożej Królowej Polski był
nierozerwalnie związany z obroną tożsamości narodowej.
Przez wieki, zwłaszcza już po reformacji, byliśmy otoczeni
z wielu stron przez wrogów (również wrogów religii
katolickiej). Na północy, zachodzie, a nawet na południu,
mieliśmy protestantów; na południowym-wschodzie islam,
a na wschodzie prawosławie (które co prawda uznaje kult
Matki Bożej, ale równocześnie Rosja chciała nas sobie
podporządkować). Ponadto musimy też pamiętać, że
germanizacja i rusyfikacja z okresu zaborów łączyła się często
także z walką z Kościołem. Związek Polaków z wiarą katolicką,
a przy tym szczególnie z kultem maryjnym istniał zatem przez
wieki i był umacniany. Warto przypomnieć też, że to nie my
obraliśmy Maryję za Królową, ale zrobiła to Ona sama
podczas objawień Sł. B. Juliusza Mancinellego na przełomie
XVI i XVII wieku. Później był oczywiście Potop Szwedzki,
obrona Jasnej Góry i wreszcie – śluby lwowskie króla Jana
Kazimierza 1 kwietnia 1656 roku, podczas których Maryja
została ogłoszona Królową Polski. Potem ten kult Matki Bożej
jako Królowej Polski było widać wielokrotnie i w różnych
miejscach. Kult Maryi podczas zaborów jednoczył Polaków,
bo był to taki element, który przypominał naszą
państwowość i niepodległość. Wreszcie mieliśmy też rok
1920 r. i obronę Warszawy, Polski i Europy za
wstawiennictwem Matki Bożej. Maryjność jest zatem
wpisana głęboko w życie naszego narodu.

Św. Maksymilian ukazywał Maryję jako wzór do naśladowania, ale także
podkreślał Jej rolę w rozdawnictwie łask nazywając Ją „Maryją

Niepokalaną Wszechpośredniczką Łask”.

„



Jest Ojciec franciszkaninem – czy „maryjność” jest
w jakiś szczególny sposób wpisana w duchowość
franciszkańską?

Św. Franciszek był czcicielem Matki Bożej – ułożył nawet
kilka modlitw maryjnych. Zresztą za miejsce powstania
zakonu uważał on kaplicę Matki Bożej Anielskiej niedaleko
Asyżu (dziś jest to już Asyż), czyli Porcjunkulę. Św. Franciszek
zawsze podkreślał, żeby bracia powracali do tej kolebki
zakonu, gdzie była czczona Matka Boża Anielska. Maryja
została obrana za Matkę i Królową naszego zakonu i ta
tradycja szczególnie rozwinęła się w średniowieczu. Wtedy
też były toczone spory o niepokalane poczęcie Maryi. Spór
ten toczył się właśnie między szkołą dominikańską
a franciszkańską. Rozwiązanie tego sporu dał
Bł. Jan Duns Szkot (franciszkanin) wyjaśniając, że Maryja
też potrzebowała odkupienia i została odkupiona,
ale w inny sposób niż my, czyli poprzez zachowanie od
grzechu pierworodnego. Pogodził on tym samym pozorną
sprzeczność konieczności odkupienia wszystkich ludzi przez
Chrystusa i Niepokalane Poczęcie Maryi. Kult Matki Bożej
Niepokalanej jest nazywany do dzisiaj „złotą nicią zakonu
serafickiego”. Podczas toczącej się kilka wieków dyskusji
o niepokalanym poczęciu franciszkanie bronili tej prawdy,
stąd wiele kościołów czy ołtarzy w kościołach
franciszkańskich jest poświęcona Matce Bożej Niepokalanej.
W sposób szczególny takim czcicielem na skalę Polski i świata
był Św. o. Maksymilian Maria Kolbe, który zachwycił się
pięknem Maryi jako Niepokalanej. Św. Maksymilian ukazywał
Maryję jako wzór do naśladowania, ale także podkreślał Jej
rolę w rozdawnictwie łask nazywając Ją „Maryją Niepokalaną
Wszechpośredniczką Łask”. To właśnie pod Jej sztandarem
chciał zdobyć cały świat dla Chrystusa. Założył
Niepokalanów polski, japoński, chciał założyć go w Indiach,



na Łotwie i w wielu innych państwach. To, co
Św. Maksymilian podkreślał szczególnie, to dwa aspekty
kultu maryjnego – Maryi, jako wzoru życia oraz Maryi, jako
przekazującej nam Boże łaski i równocześnie wspierającej nas
w walce z szatanem i naszymi słabościami.

Jako, że SIEJMY jest pismem kierowanym szczególnie
do młodych katolików, to na koniec zapytam, jak
Ojciec patrzy na obecną sytuację młodych w Kościele
w Polsce – choćby na sporo publicznych aktów
apostazji, czy też opowiadanie się za ideami wprost
sprzecznymi z nauczaniem Kościoła?

Na przestrzeni wieków Kościół musiał mierzyć się z różnymi
rewolucjami, atakami, czy też właśnie z odejściem wiernych.
Obecną sytuację widzę w szerszym kontekście kryzysu
rodziny. Niestety wielu młodych ludzi nie ma dzisiaj pełnej
rodziny. Pozostaje im ból samotności, brak ideałów, brak
oparcia – zwłaszcza w osobie ojca. To niestety może
rzutować na swego rodzaju bunt przeciw wszystkiemu.
Głównie jest to bunt przeciw autorytetom, w tym także
autorytetowi Pana Boga. Na pewno nie wolno tej młodzieży
potępić. Oni po prostu rozpaczliwie szukają miłości, ale
często brak im uporu. Nieraz sami boją się zakładać rodziny
mając to przykre doświadczenie rozwodu swoich rodziców.
Musimy jednak pamiętać, że jest też sporo młodzieży, która
jeszcze z większą gorliwością włącza się w życie Kościoła,
chce coś zrobić, broni wiary, ewangelizuje rówieśników.
Wiele osób modli się – chociażby odmawia Różaniec w taki
sposób, że się nie rzuca w oczy, jadąc np. autobusem. Nie
widzę zatem tej rzeczywistości wyłącznie w czarnych
barwach. Do młodych ludzi przede wszystkim trzeba wyjść
z pomocą – nie poprzez odgórne pouczanie, krytykowanie,



czy potępianie, ale poprzez bycie z Nimi i nieustanne
pomaganie w znalezieniu prawdy i drogi do Pana Boga.

Dziękuję serdecznie za rozmowę!

Z o. Grzegorzem Bartosikiem OFMConv
rozmawiał Piotr Ziemecki.



CZY JEST MOŻLIWE WE WSPÓŁCZESNYM RODZICIELSTWIE?
KATOLICKIE WYCHOWANIE

KINGA SZCZEPANIAK



„Jako rodzice zawsze
musimy mieć skrzydła

wystarczająco duże, aby
otoczyć nimi dzieci

i osłonić je przed krzywdą
czy bólem. To figuruje
w naszym kontrakcie

z Bogiem, kiedy bierzemy
na siebie odpowiedzialność

za ich życie.”

Jonathan Carroll, „Upiorna dłoń”



Wmaju, miesiącu poświęconymMatce Bożej, trudno choć na chwilę nie
skupić myśli na wątku macierzyństwa, a w szerszym kontekście —
wychowania. W czasach, gdy jesteśmy codziennie bombardowani
tysiącami informacji, wychowanie jest szczególnym wyzwaniem. Pośród
licznych idei i trendów kreowanych przez media, ogromnie ważna zdaje
się rola rodziców, jako osób przekazujących wartości katolickie
i ukierunkowujących wzrastającego, młodego człowieka w stronę
postawy, jaką powinien się wykazywać katolik.

Próbą ujęcia podstawowych zasad jest Deklaracja o wychowaniu
chrześcijańskim „GRAVISSIMUM EDUCATIONIS” z 1965 roku¹.
Chociaż minęło już ponad 50 lat od jego powstania, dokument ten nie
traci na aktualności. Przechodząc przez dwanaście podpunktów
wspomnianej deklaracji możemy przeczytać, że:

1) Każdy człowiek ma prawo do wychowania, dostosowanego do jego
własnych potrzeb. Wychowanie to powinno obejmować różnorodne
aspekty funkcjonowania człowieka:

„Należy więc zgodnie z postępem nauk psychologicznych,
pedagogicznych i dydaktycznych dopomagać dzieciom i młodzieży do

harmonijnego rozwijania wrodzonych właściwości fizycznych,
moralnych i intelektualnych, do zdobywania stopniowo coraz

doskonalszego zmysłu odpowiedzialności w należytym kształtowaniu
własnego życia przez nieustanny wysiłek i w osiąganiu prawdziwej

wolności, po wielkodusznym i stanowczym przezwyciężeniu
przeszkód. Winni oni też otrzymać pozytywne i roztropne wychowanie

seksualne, dostosowane do ich wieku. Poza tym trzeba ich tak
przygotowywać do uczestniczenia w życiu społecznym, aby

wyposażeni należycie w konieczne do tego i odpowiednie środki, mogli
włączać się czynnie w różne zespoły ludzkiej społeczności, aby

ujawniali przez rozmowę z innymi swe zapatrywania i chętnie zabiegali
o wspólne dobro.”



Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Kościół docenia znaczenie
najnowszych osiągnięć nauk psychologicznych i pedagogicznych.
Wyodrębniona w latach 60. gałąź psychologii, jaką jest psychologia
rozwoju dostarczyła wielu przydatnych narzędzi pozwalających nam
lepiej zrozumieć, monitorować i kształtować rozwój człowieka, już od
pierwszych jego etapów. Lata doświadczeń takich badaczy jak Jean
Piaget, Lawrence Kohlberg czy Erik Erikson pozwoliły wyodrębnić kilka
najważniejszych faz rozwoju poznawczego, moralnego
i psychospołecznego. Badania te jasno pokazały, że harmonijny rozwój
człowieka wymaga jest procesem wieloaspektowym i zależnym od
różnych czynników — genetycznych, środowiskowych, osobowości
dziecka i oczywiście — zainteresowania rodziców.

Dobrze w tym miejscu wspomnieć o stylach rodzicielstwa, które starają
się skategoryzować strategie wychowawcze stosowane przez
rodziców². Psychologia wyróżnia cztery podstawowe style, których
najważniejsze cechy zestawione zostały na poniższej rycinie:

Rycina własna - za: P. G. Zimbardo, R.J. Gerrig, Psychologia i życie, wyd. 4



Jak można zauważyć, najbardziej sprzyjająca harmonijnemu rozwojowi
dziecka postawa rodzicielska, czyli postawa autorytatywna, to pewnego
rodzaju balansowanie pomiędzy stawianiem wymagań, a wrażliwością
na potrzeby poznającego świat, młodego człowieka. Odnosząc tę
zależność do kwes�i wiary, można powiedzieć, że najlepiej jest ona
kształtowana, kiedy opiekunom udaje się zrównoważyć stawiane
wymagania, umiejętnością zrozumienia, dawania przykładu i wsparcia
w wierze.

Warto na to spojrzeć również w kontekście naszego „samowychowania”
w wierze. Jeśli narzucimy sobie zbyt sztywne i zbyt duże wymagania,
nasz zapał może szybko zostać ugaszony przez poczucie
niedoskonałości i rozczarowanie tym, że nie potrafimy spełnić własnych
postanowień. Zaniedbywanie i brak kontroli nad własnym wzrastaniem
w wierze przyczyni się natomiast do poczucia zagubienia, pustki
i zwątpienia w to, że mamy wpływ na swój rozwój duchowy.

2) „Wszyscy chrześcijanie, którzy jako nowe stworzenie dzięki
odrodzeniu z wody i z Ducha Świętego nazywają się dziećmi Bożymi
i są nimi, mają prawo do wychowania chrześcijańskiego” —
odpowiedzialność za zapewnienie każdemu z wierzących takiego prawa
spoczywa na całej społeczności katolickiej. Szczególnie zaś na
duszpasterzach, jako osobach powołanych do głoszenia Słowa Bożego
i pomnażania wiary wśród członków wspólnoty Kościoła. Warto jednak
pamiętać, że także my, w zakresie naszych możliwości powinniśmy
starać się zapewnić osobom, z naszego otoczenia okazję do lepszego
poznania Boga — przez nasz przykład, słowo, drobne gesty i odwagę
w mówieniu o wierze.

3) Choć dbanie o rozwój duchowy młodych chrześcijan jest
obowiązkiem całej wspólnoty, szczególnie ciąży on na rodzicach
i duszpasterzach. Świetnie przypomina nam o tym sakrament chrztu,
podczas którego, rodzice i rodzice chrzestni jasno deklarują, że są
świadomi tej odpowiedzialności.



4) Podstawowym narzędziem w wysiłkach Kościoła w wypełnianiu
obowiązku wychowywania w wierze jest katechizacja. Starania
duszpasterzy powinny więc dążyć do zapewnienia najlepszych
możliwości przekazywania wiedzy o wierze. Nie mogą oni jednak
zapominać o innych pomocach w rozwoju wiary takich jak ćwiczenia
duchowe, stowarzyszenia młodzieżowe czy szkoły. Dziś, gdy coraz
większa część naszej uwagi skupia się w cyberprzestrzeni, poszukiwanie
tych dodatkowych dróg wydaje się coraz ważniejsze.

5) Pewnym szczególnym miejscem w kontekście wychowania
chrześcijańskiego jest szkoła. I nie chodzi tu jedynie o lekcje religii, ale
o rolę szkoły w kształtowaniu postaw. To podczas lekcji historii czy
języka polskiego, po raz pierwszy mamy okazję zapoznawać się
z lekturami czy faktami z dziejów świata, które skłaniają nas do
zastanowienia się nad swoimi wartościami czy wyborami moralnymi. To
przyglądając się bohaterskim czynom postaci historycznym czy
wątpliwości życiowym postaci z dzieł światowej literatury, zaczynamy
weryfikować, czy dane zachowania są zgodne czy niezgodne z naszym
sposobem postrzegania świata. Według psychologów, takich jak Erik
Erikson, kształtowanie się człowieka wymaga dokonywania wyborów
i przejścia przez kilkanaście konfliktów życiowych³. Ten niemiecki
psycholog wyróżnił kilka najważniejszych etapów, z którymi człowiek
musi skonfrontować się na drodze ku dojrzałości:



Tabela zaadaptowana za: P. G. Zimbardo, R.J. Gerrig, Psychologia i życie, wyd. 4

Choć teoria Eriksona jest w wielu aspektach krytykowana (m.in. za to,
że nie wszystkie osoby przechodzą przez każdy z wyróżnionych etapów,
a kolejność etapów również może być zmienna), to stanowi ciekawy
punkt wyjścia do rozważań nad tym, jak kształtuje się nasza osobowość
i jak wiele pułapek czyha na nas na drodze ku poczuciu harmonii
i spełnienia życiowego.



Kolejne punkty Deklaracji zwracają uwagę na inne ważne aspekty roli
szkół i uczelni w promowaniu postawy chrześcijańskiej, tworzeniu
przestrzeni do dyskusji nad moralnością katolika, zapewnianiu swobody
religijnej i światopoglądowej oraz uczenia wzajemnego szacunku
i tolerancji. Podkreślono też szczególne miejsce szkół katolickich
w procesie kształcenia umysłów i sumień młodych katolików — jako
miejsca stawiające sobie taki cel powinny one szczególnie dbać
o wysoki poziom etyczny, jednocześnie starając się zapewnić jak
najwyższą jakość nauczania.

Kluczowym hasłem nasuwającym się po lekturze Deklaracji jest
„Współodpowiedzialność”. Choć najważniejszym elementem
katolickiego wychowania pozostają rodzice, którzy dzień za dniem
prezentują dzieciom podstawowe wartości chrześcijańskie w tej —
najważniejszej i najbardziej bezpiecznej sferze jaką jest rodzina, to są oni
tylko jednym elementem na szlaku dojrzewania do pełnej wiary
i świadomości religijnej konkretnego człowieka. Patrząc na przykłady
naszych autorytetów w wierze możemy niejednokrotnie przekonać się,
że to nie rodzice byli dla wielu świętych i błogosławionych wzorem
wiary.

Myśląc o tym, co jest podstawowym celem wychowania katolickiego,
warto zwrócić uwagę na słowa z Adhortacji Apostolskiej o ewangelizacji
w świecie współczesnym Evangelii Nun�andi papieża Pawła VI⁴:

„W zasięgu apostolatu właściwego świeckim koniecznie trzeba
dostrzec udział rodziny. Słusznie nazywa się ją pięknym mianem

„Kościoła domowego”, co uznał sam Sobór Watykański II. Oznacza to,
że w każdej rodzinie chrześcijańskiej należy odkryć różne postacie

i rysy Kościoła powszechnego. Poza tym rodzinę, podobnie jak Kościół,
należy uważać za pole, na które przynosi się Ewangelię

i z którego ona się rozkrzewia.
Dlatego w łonie rodziny świadomej tego zadania, wszyscy członkowie
jej ewangelizują, a także podlegają ewangelizacji. Rodzice nie tylko



dzielą się z dziećmi Ewangelią, ale mogą od nich odebrać tę Ewangelię
wyrażoną głęboko życiem. Rodzina staje się głosicielką Ewangelii dla

wielu innych rodzin oraz dla otoczenia, w którym żyje.
Rodziny, które powstały z małżeństw mieszanych, powinny głosić
Chrystusa swojemu potomstwu, razem ze wszystkimi implikacjami

wspólnego chrztu. Ponadto mają trudne zadanie
stawania się twórcami jedności.”

To właśnie ewangelizacja zdaje się być kluczowym hasłem w katolickim
wychowaniu i tym, co wyróżnia je od innych modeli wychowawczych⁵.
Wspaniałym przykładem działań ewangielizacyjnych w rodzinie są
przykłady z biografii głów Kościołą: papieża Franciszka i Benedykta XII.

Ze wspomnień siostry papieża Franciszka możemy dowiedzieć się, że:
„Przekonanie, że w życiu najważniejsza jest wierność Bogu, wynieśliśmy
z domu. Patrząc z perspektywy czasu, widzę, że największe znaczenie
dla nas miał przykład kochających się rodziców”. W życiu obecnego
papieża szczególną rolę odegrała także babcia, która — jak wspominał
sam Franciszek — właściwie nauczyła go, jak się modlić⁶.

W postawie rodziców poprzedniego papieża, Benedykta XVI, również
możemy odnaleźć wspaniały wzorzec katlickiego wychowania. Jak
opowiadał Rudolf Vodelholtzer, biskup Ratzybony (miejscowości,
w której mieści się grób rodziców Josepha Ratzingera):

„Ojciec Ratzingerów zdejmował z półki w każdy sobotni wieczór
z pełną powagą domowy mszalik, jak później wspominał jego syn
Joseph, i czytał niedzielne czytania biblijne z krótką interpretacją.

To wyraża znaczenie Kościoła domowego. Ta forma życia kościelnego
sprawdziła się również wiele razy w czasach koronawirusa, kiedy

osobisty udział w nabożeństwach nie był możliwy.”⁷

Jak możemy się przekonać, wspólne rozwijanie wiary może być dobrym
czynnikiem spajającym rodzinę i ważnym krokiem w budowaniu



tożsamości młodych katolików. O tym jak trudne jest to zadanie,
możemy uświadomić sobie po lekturze Bogdana Stańkowskiego⁸ „Jan
Paweł II i Benedykt XVI o wychowaniu i duchowym rozwoju młodzieży”.
W podsumowaniu tego artykułu przeczytać możemy:

„Współczesne wychowanie przeżywa kryzys. Gloryfikacja
społeczeństwa konsumpcyjnego, promocja cielesności, naruszanie

hierarchii wartości, błędne wzorce i wizje życia, brak dialogu
i osobowego spotkania z wychowawcą, wychowanie postrzegane
w kategoriach <<produktu mierzalnego>> prowadzą do zapaści lub
zaniechania trudu rzeczywistego wychowania młodego pokolenia.”



W obliczu wyzwań, przed jakimi stajemy, jako wspólnota, ważne jest
wybieranie właściwych wzorców zgodnie z tym, co pisze św. Paweł:

„A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego
świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy

tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed
wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden
z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby

Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani
oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,ani serce człowieka nie zdołało
pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.”

1 Kor 2, 6-9
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KOBIETY
POWOŁANIE

DOMINIKA MELLER



Wmaju skupiamy się naMaryi - czyli kobiecie absolutnie
wyjątkowej. Przyjrzenie się tej postaci skłania nas do

refleksji na temat tego, jakie jest powołanie kobiety dziś.
Płeć piękna została już przecież teoretycznie wyzwolona
z wszelkich więzów, a jej możliwości są nieograniczone.

Kobieta mierzy się jednak z zupełnie innymi problemami -
społeczeństwo we wszystkich dziedzinach życia wymaga od

niej całkowitej perfekcji - ma rozwijać swoją karierę,
posiadać zadbany dom, idealną figurę, dobrze wychowane
dzieci i partnera, który stanowi ideał męskości. Wobec

ciągłej presji łatwomoże więc ona stracić z pola widzenia
swoje prawdziwe powołanie. Ale co właściwie się na nie
składa? Czymożna wyróżnić jakieś szczególne cechy,

predyspozycje, czy też właściwości duszy, które odnaleźć
można w każdej kobiecie, niezależnie od jej temperamentu,

zawodu i ścieżki życiowej?

Na wzór i podobieństwo

Postulowana przez współczesne feministki równość między obiema płciami bardzo
często prowadzi do tego, że kobiety próbują w jak największym stopniu upodobnić się do
mężczyzn. Wydaje im się, że aby to osiągnąć, muszą bez przerwy udowadniać swoją
sprawność intelektualną, zdolność do piastowania równie wysokich stanowisk, a nawet
wykazywać się podobną sprawnością fizyczną. Co więcej, w oczach wielu środowisk
Kościół katolicki jest instytucją prześladującą kobiety właśnie dlatego, że jego nauczanie
podkreśla różnice, jakie istnieją między nimi a mężczyznami. W rzeczywistości jednak
jedną z podstaw katolickiej doktryny jest fakt, że zarówno kobieta jak i mężczyzna
powołani zostali do życia jako osoby, co oznacza, że Bóg chciał ich dla nich samych. Być
osobą, to znaczy dążyć do samospełnienia, które nie może dokonać się inaczej, jak tylko
„poprzez bezinteresowny dar z siebie samego1”. Idealnym uosobieniem tego daru jest Bóg
istniejący w Trójcy Świętej jako komunia Osób. Człowiek - jako że został stworzony jest
na obraz i podobieństwo Boga - również wezwany jest do tego, aby dawać siebie w darze
bliźniemu. Kobieta i mężczyzna nie różnią się niczym, jeżeli chodzi o ich przyrodzoną



Milczałem od długiego czasu, w spokoju wstrzymywałem siebie,
teraz jakby rodząca zakrzyknę, dyszeć będę z gniewu, zbraknie mi

tchu (Iz 42, 14).Czy może niewiasta zapomnieć o swym
niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona

zapomniała, Ja [tzn. Bóg] nie zapomnę o Tobie (Iz 49,15).

Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja [tzn. Bóg] was pocieszać
będę; w Jerozolimie doznacie pociechy (Iz 66,13).

Pierwszy sprzymierzeniec Boga

godność osoby. Stanowią jednak różne przejawy tego samego człowieczeństwa, więc ich
powołanie do miłości realizuje się na różne sposoby.

Fakt, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga nie oznacza, że - skoro
nasz Stwórca jego Bogiem Ojcem - to właśnie mężczyzna miałby być niejako bardziej do
Niego podobny. Boskość jest idealną pełnią i zawiera w sobie zarówno cechy męskie, jak
i żeńskie. I chociaż zazwyczaj mówimy o Bogu jako o Ojcu, na kartach Starego Testamentu
można znaleźć fragmenty, w których zwraca się On do swojego ludu z matczyną miłością:

oraz:

Można uznać to za stereotyp, ale kobieta wyposażona została - zarówno w sferze
psychicznej jak i duchowej - w pewne cechy, które odróżniają ją od mężczyzny i pomagają
jej w wyjątkowy sposób realizować jej unikalną misję. Cechy te oddziałują na różne sfery
życia, jednak wszystkie prowadzą do wniosku, że głównym powołaniem kobiety jest
macierzyństwo. Nie chodzi tu jednak o to, aby umniejszać czyjejś drodze życiowej, albo
niesprawiedliwie uznawać, że wartościowe życie mają jedynie kobiety posiadające co
najmniej trójkę dzieci. Macierzyństwo ma bowiem różne wymiary. Kobieta jest do niego
przystosowana w sposób fizyczny, jednak realizowane może ono być również w zakresie
duchowym. W tym sensie najprostszy sposobem na wypełnienie tego powołania jest
chęć niesienia dobra drugiemu człowiekowi.

O wyjątkowości misji kobiety świadczy fakt, że Bóg powierzył jej do spełnienia
najdonioślejsze zadanie w dziejach ludzkości, czyli możliwość zrealizowania się
człowieczeństwa Syna Bożego. Rzeczywistość Boska połączyła się z rzeczywistością
ludzką właśnie w ciele niewiasty. Bóg oddał w ręce kobiety życie swojego Syna i tak samo
powierza jej życie ludzkie w toku całej historii - niezależnie od tego, czy chodzi o jej
biologiczne dziecko, czy też o jakiegokolwiek człowieka, którego spotyka ona na swojej
drodze.



Kobieta – widzialne odbicie Kościoła – powołana jest do
pomnażania liczby dzieci Bożych, dając im życie naturalne i
prowadząc do życia łaski; staje się przez to istotnym organem

płodności Kościoła2.

Wszystko to sprawia, że troska o życie ludzkie staje się dla kobiety o wiele bardziej
doniosłym zadaniem, niż można sobie wyobrażać, a każdy grzech w tej sferze jej dla niej
wyjątkowo traumatycznym i mającym doniosłe skutki dla jej natury przeżyciem. Jan Paweł
II, podkreślając znaczenie macierzyństwa, nazywa kobietę pierwszym sprzymierzeńcem
Boga, gdyż to właśnie jej została dana pierwszorzędna rola w przymierzu Boga
z człowiekiem3. Kobieta powinna więc być otwarta na każde życie w jej zasięgu
i promieniować na nie miłością. Tak samo jak przekazuje życie biologicznie, powinna być
tym ogniwem, które człowieka otacza Boską miłością, sprawia, że Bóg rodzi się
w samotnych, przepełnionych pustką duszach i że Jego miłość staje się bliższa, bardziej
ludzka i namacalna.

Wszystko łagodzi

Powołanie do macierzyństwa, z którego wypływa otwartość na każde życie, pozwala
kobiecie pełnić w świecie wyjątkową funkcję. Jej zadanie polega na niesieniu - pośród
codziennych obowiązków - nadziei, miłości i radości.

Ojciec Adam Szustak w jednej ze swoim książek przywołuje scenę z Raju, w której Bóg
stawia przed Adamem zwierzęta i każe mu je nazwać. Mężczyzna patrzy na każde kolejne
ze stworzeń i każdemu z nich daje imię: "istota żywa". To właśnie ten moment, w którym
Bóg stwierdza, że pierwszemu człowiekowi przyda się pomoc. Zupełnie jakby Stwórca,
patrząc na Adama, którego zdolności ograniczają się do odróżnienia nieżywego kamienia
od żyjącego zwierzęcia, uznał, że człowiek ten sam nie da rady. Kobieta zostaje więc
stworzona, żeby pomagać mężczyźnie intelektualnie poznawać świat. Bez niej jest on
w tej kwes�i bezradny4.

Kobieta pomaga mężczyźnie rozumieć świat, ponieważ jest ona też o wiele bardziej
nastawiona na byt personalny, na emocje, życie wewnętrzne i relacje, podczas gdy
mężczyzna zdaje się być stworzony dla świata materialnego. Jak pisze Edyta Stein, kobieta
jest też „psychicznie nastawiona […] na konkret, indywidualność i cechy osobiste; umie
uchwycić ich właściwości, do nich się dopasować i dopomóc, by się rozwijały5”. Dostrzega
unikalne cechy każdego człowieka i jest w stanie prowadzić go na drodze jego rozwoju
osobistego. W świecie, w którym mężczyźni wciąż jeszcze w większym stopniu stanowią
prawo i jest bardziej chętny do sprawowania władzy, w sytuacji kiedy prawo okazuje się
być zbyt ogólne i niesprawiedliwe, to właśnie kobieta jest w stanie dostrzec ból jednostki



i ją pocieszyć. Rolą kobiety jest również wprowadzanie w świecie równowagi i pokoju.
Potrafi ona chronić mężczyznę od jednostronności czy zbyt intensywnego pogrążenia się
w pracy zawodowej kosztem jego człowieczeństwa. Właściwe dla kobiecej duszy
połączenie wyjątkowej zdolności do miłości i wrażliwości sprawia, że może ona pełnić
ważną rolę w społeczeństwie w tym miejscu, gdzie “męski pragmatyzm pozostaje ślepy
na wołanie o miłość6”.

Stwierdzenie, że kobieta w mniejszym stopniu niż mężczyzna przynależy do świata
materialnego, nie oznacza jednak, że gorzej odnajduje się ona w kwes�ach praktycznych.
Kardynał Wyszyński, pisząc o powołaniu kobiety, przywołuje postać Ewy, która
przyglądając się owocom w Raju dostrzegła, że są one „dobre do jedzenia, rozkoszą dla
oczu i nadające się do zdobycia wiedzy”. Kobieta naturalnie potrafi więc zauważyć walory
estetyczne, smakowe i intelektualne otaczających ją rzeczy. Jest wrażliwa „na to co
piękne, nadające się do jedzenia, podtrzymania życia i zdolne do ujawnienia prawdy7”.

“Świat byłby bardzo niedostępny, gdyby Bóg nie pomyślał o takiej
istocie, która wszystko łagodzi. Cały porządek nadprzyrodzony w
zbawczym dziele Kościoła byłby równie niestrawny, gdyby w tym
aparacie zbawienia nie umieścił Bóg kobiety. Mężczyzna rozbiłby
niejedną kosztowną wazę, gdyby kobieta w porę nie usunęła jej na

bok. Chrześcijaństwo jest bardziej ludzkie, humanistyczne,
strawne, zbliżone do życia, na skutek działania kobiety8”

Powołanie kobiety realizuje się również tam, gdzie pełni ona rolę strażniczki domowego
ogniska. Posiada ona bowiem zdolność budowania domu wszędzie, gdzie tylko się pojawi.
Nie chodzi tu jednak o urządzanie przestrzeni w sensie materialnym. Kobieta jak nikt inny
potrafi wlewać w ludzkie serca nadzieję i trwać przy drugim człowieku. Jest w stanie
dostrzec ludzką nędzę, rozumie ją i “otula ją chwałą”. Budowanie wokół siebie domu
oznacza umiejętność zatroszczenia się o każdego człowieka i sprawienie że każda, nawet
najbardziej udręczona dusza, po spotkaniu z kobietą poczuje się choć odrobinę lepiej9.

Niosąca Słowo

Na kartach Biblii pokazane są różne przejawy służby kobiety. Mamy zarówno przykład
Marii, która skupiła się na obecności Chrystusa i zabieganej, troszczącej się o dom Marty.
Marta jest czasami przedstawiana w tej historii jako postać, która zajęła się nie tym co
trzeba i oddawała się sprawom bardziej przyziemnym, podczas gdy powinna po prostu
towarzyszyć Zbawicielowi w czasie Jego wizyty. Prawda jest taka, że oba przejawy służby
są dla kobiety właściwe i obie są światu potrzebne. Jezus w tej historii poucza Martę, bo
pragnie dać jej do zrozumienia, że potrzebujemy tego, co jemy i pijemy - ale że nie są to
rzeczy jedyne i nie tylko one są nam potrzebne.





Trzeba umieć łączyć sprawy doczesne i wieczne. Trzeba umieć tak
się troszczyć koło spraw doczesnych, żeby nie zapominać o tym, co
nam nigdy odebrane nie będzie. Potrzebne są na świecie nie tylko
Marie uważnie słuchają Chrystusa, ale i takie zalatane, zabiegane,
zatroskane o wiele sprawMarty, bo inaczej wszyscy byśmy z głodu
poginęli i brudem zarośli. I niezbyt przyjemnie byłoby na świecie10.

Warto również pamiętać, że to właśnie kobiety rozniosły po świecie wieść o
Zmartwychwstaniu. Nie bez przyczyny to im Jezus ukazał się jako pierwszym.
Komentatorzy Pisma Świętego często pół żartem wspominają, że stało się tak z powodu
wyjątkowego zamiłowania niewiast do plotkowania - Chrystus miał bowiem pewność, że
dzięki kobietom wieść o Jego powrocie rozniesie się szybko i skutecznie. Istnieje jednak
jeszcze inny aspekt tej historii - kobieta niesie wieść o Zmartwychwstaniu, tak samo jak
wcześniej niosła życie Boga w swoim łonie. Również w tym aspekcie realizuje się jej
wyjątkowe powołanie do macierzyństwa - Bóg powierza jej nie tylko życia biologicznego
- jej zadaniem jest przekazywanie światu Dobrej Nowiny i głoszenie, że “życie, które jest
światłością ludzi, zwyciężyło śmierć”. Warto w tym momencie uświadomić sobie również,
że to właśnie Maryja przeniosła całą naukę Chrystusa przez Zmartwychwstanie. Chociaż
śmierć Jej Syna musiała być dla niej tragedią, nikt inny tak jak Ona - przygotowywana do
tego przez całe swoje życie - nikt miał takiej pewności i nadziei na to, że Jezus powróci
tak, jak obiecał

11
.

Kobieta może w oczach feministek jawić się jako istota, której świat pozwala robić mniej.
W historii zbawienia jednak to właśnie ona jest tą, który d z i a ł a. To Maryi zostało
powierzone urodzenie, wykarmienie i wychowanie Słowa Bożego. Nie była doktorem
Kościoła, nie pisała traktatów, a jednak na co dzień obcowała z Chrystusem, troszczyła
się o Niego i wychowywała Go12.

Stojąca pod krzyżem
Warto przyjrzeć się również tym elementom duszy kobiety, które stanowią pewnego
rodzaju przeszkodę w realizowaniu jej powołania. Przeszkodą taką może być niewątpliwie
zbyt duże przywiązanie do emocji. O ile bowiem u mężczyzny grzech pierworodny
najbardziej zniszczył sferę seksualną, o tyle w przypadku kobiety największe skutki
wywarł na życie emocjonalne. Kobieta co do zasady odczuwa bardziej niż mężczyzna, co
z jednej strony jest źródłem wielu pięknych umiejętności, ale z drugiej sprawia, że ma ona
tendencje do zamartwiania się i wątpienia w swoją wartość. Wzorem kobiety
zachowującej spokój jest Maryja, która trwa pomimo burzy na zewnątrz, bo ma poczucie,
że uczestniczy w wielkim Dziele.



Takim spokojem może wykazywać się również współczesna kobieta - powinna ona stanąć
w prawdzie wobec wypływających z natury ograniczeń, ale jednocześnie zdawać sobie
sprawę ze swojej pięknej misji i atrybutów, którymi może oddziaływać na świat, aby ten
pełen był miłości.

Przykładem spokoju i równowagi dla Kościoła-Matki jest
Maryja, Matka Chrystusowa. Ona swoi, bo wie i rozumie...
Równowaga stojącej pod krzyżemMaryi pomaga całemu
światu. Nie bardzo możemy się zgodzić na emocjonalność
baroku, który poustawiał na ołtarzach figury Matki Bolesnej
skręcone w "spiralę". O, to nie było tak! Ewangelia wręcz
mówi, że Maryja stała, stabat... Przyglądałem się "Mękom
Chrystusa Pana", umieszczonym na blokach tęczowych w
starych katedrach gotyckich. Zazwyczaj Maryja stoi tam

spokojnie. Tak samo stoi na starym obrazie w Santa Maria
Antiqua na Forum Romanum. Gdy patrzymy na "Pietę"
Michała Anioła, widzimy również w twarzy Maryi wielki

spokój: Dokonało się... Przynieśli Matce ciało Syna. Zdawałoby
się - tragedia! Gdyby tam było pięć matek tak dobrych jak
Maryja, napełniłyby krzykiem bólu cały świat. Ale w tym

wypadku potrzebny był spokój, bo dokonywała się Sprawa,
która uspokaja świat: "In pace in idipsum dormiam et

requiescam" - "W okoju będę spał i odpoczywał", powie nam
pierwsza antyfona z Ciemnej Jutrzni wWielką Sobotę.
Maryja patrzy na dzieło dokonane, ufając, że teraz będą

zbierane owoce13…
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OSOBISTA
PIOTR ZIEMECKI

relacja z Maryją



Nawiązanie osobistej i pełnej bliskości relacji
z Matką Bożą dla wielu wierzących może być

realnym wyzwaniem. O ile dla jednych
maryjna pobożność jest stałym elementem ich
wiary i w pewnym sensie codziennością, o tyle

dla innych kwestia ta wymaga pewnego
dopracowania. W odpowiedzi na potrzeby tej

drugiej grupy osób pozwoliłem sobie
zaprezentować trzy elementy będące

fundamentem nawiązania osobistej i bliskiej
relacji z Matką Bożą. W moim odczuciu będą

to: podstawa doktrynalna, intymność relacji
oraz regularność kontaktu.



Podstawa doktrynalna
Wypracowanie osobistej i bliskiej relacji z Matką Bożą musi
na samym początku oprzeć się o fundamenty doktrynalne
i teologiczne kultu Maryi w Kościele. Podstawą właściwej
(katolickiej) pobożności maryjnej musi być co najmniej
minimalne rozeznanie mariologiczne. Musimy zdać sobie
sprawę z tego, że Kościół na przestrzeni wieków odkrywał
i wypracował zarówno dogmaty odnoszące się do Matki Bożej,
jak i najwłaściwsze formy pobożności, z którymi osoba chcąca
pogłębiać swoją wiarę lub chcąca odkryć bogactwo kultu
maryjnego, powinna się zapoznać. Nie chodzi rzecz jasna
o dogłębne studia dokumentów Kościoła poczynając od
Soboru Efeskiego, a na Watykańskim II kończąc. Na początek
wystarczy bowiem to, co mówi nam treść Katechizmu
odnosząca się do Maryi. Dla spragnionych wiedzy dość łatwo
dostępna jest również Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen
gentium, której istotną część poświęcono właśnie osobie
Najświętszej Maryi Panny.

Intymność relacji
Nawiązanie osobistej relacji z Matką Bożą powinno opierać
się przede wszystkim na swego rodzaju intymności praktyk
pobożnościowych. Wydaje mi się, że niezwykle ważną kwestią
przy nawiązywaniu tak bliskiej relacji z Matką Bożą
będzie zadbanie o jakiś rodzaj domowego zacisza
i wygospodarowanie na to czasu (o tym aspekcie mowa będzie
jeszcze nieco później). Warto, aby nasza relacja z Maryją miała
charakter bliskości porównywalnej do relacji matki z własnym
dzieckiem (do czego wprost zresztą motywuje nas scena pod
krzyżem w Ewangelii według Św. Jana). Mimo, że
niejednokrotnie krępuje mnie, gdy z ust różnych osób słyszę



określenie „Mama” na Maryję (np. gdy ktoś jedzie/idzie do
Częstochowy i mówi, że „jedzie/idzie do Mamy”), to jednak
ostatecznie taka (wydawałoby się „dziecinna”) postawa chyba
rzeczywiście najlepiej oddaje istotę bardzo osobistego kultu
maryjnego. Przy takim ujęciu sprawy, rozwijanie
swojej pobożności maryjnej w kierunku gitarowych
hura-optymistycznych zwyczajów pielgrzymkowych lub –
z przeciwnej strony – w kierunku poszukiwania w Maryi
dowódcy „wojsk niebieskich” przeciwko zepsuciu moralnemu
społeczeństwa, wydaje się być nie do końca najwłaściwszą
drogą. Podobnie jak bliskość Pana Boga odczuwalna jest
najmocniej w chwili cichej adoracji Najświętszego
Sakramentu lub w chwili uderzenia gongu podczas
przeistoczenia, tak w relacji z Maryją, Jej bliskości
doświadczymy najsilniej na głębokiej i prywatnej modlitwie
w zaciszu naszego serca. Oczywiście prywatność nie musi tu
zakładać nieuczestniczenia w publicznych nabożeństwach,
jednak wydaje się, że formowanie całości własnej pobożności
maryjnej w oparciu o przeróżne publiczne ruchy lub
inicjatywy (tak klerykalne, jak i świeckie) może końcowo
prowadzić do pewnego zagubienia. Pozostanie w ciszy – sam
na sam z Maryją – wplata w tę relację swoistą intymność, która
niezwykle zbliża nas do Matki Bożej. Czyż nie takie
okoliczności sprawiają, że możemy najszczerzej powierzyć
Maryi nasze najskrytsze troski, czy prosić Ją o wstawiennictwo
i upraszanie łask u Pana Boga? Zdecydowanie tak rozumiana
intymność relacji sprawi, że Matka Boża stanie się realnie
bliską nam osobą.



Regularność kontaktu
Ostatnim elementem stanowiącym fundament nawiązania
osobistej i bliskiej relacji z Matką Bożą jest regularność
kontaktu. Truizmem byłoby stwierdzenie, że każda relacja,
każda nasza znajomość, przywiązanie do drugiej osoby, czy
wreszcie przyjaźń lub miłość opiera się na stałym kontakcie
z drugą osobą, jednak warto sobie takie oczywistości od czasu
do czasu przypominać. Również bowiem w przypadku
nawiązywania osobistej relacji z Maryją musimy pamiętać
o pielęgnowaniu stałego kontaktu modlitewnego
z Bogarodzicą. Kościół dostarcza nam olbrzymią liczbę form
modlitewnych realizowanych w ramach pobożności maryjnej.
Są to liczne litanie (z najsłynniejszą – loretańską), ale również
cykliczne nabożeństwa maryjne mające swoje ustalone
miejsce w roku liturgicznym, jak chociażby majówki, pierwsze
soboty miesiąca, czy też środowe nabożeństwa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Nic jednak nie zbliży nas tak do Maryi,
jak regularne odmawianie Różańca. Codzienne rozważanie
określonej przez Kościół części różańcowej może być
najpełniejszą faktyczną realizacją wszystkich trzech punktów,
które poruszyłem w tym artykule. To właśnie poprzez kolejno
rozważane tajemnice Różańca możemy odkrywać bogactwo
teologii katolickiej odnoszącej się do Bożej Rodzicielki Maryi.
Równocześnie, chyba poprzez żadną inną modlitwę
odmawianą prywatnie i w zaciszu swojego serca, nie
odkryjemy swoistej intymności, która zbliży nas do Maryi
i sprawi, że nasza relacja z Matką Bożą nabierze niezwykle
osobistego charakteru. Zarówno budowa modlitwy
różańcowej, jak i jej niezwykła moc (potwierdzona tak
autorytetem Kościoła, jak i licznymi objawieniami
prywatnymi) sprzyja zaistnieniu stałości i regularności
kontaktu z Matką Bożą. Z kolei tylko regularność tego
kontaktu będzie gwarantem zbliżenia się do Maryi i nabrania
osobistego charakteru naszej relacji z Bogarodzicą.



+ + +
Podstawa doktrynalna, intymność relacji oraz regularność
kontaktu – te trzy czynniki bez wątpienia zbliżą nas do Matki
Bożej, ale też pozwolą nam pełniej zrozumieć udział Maryi
w zaplanowanej przez Pana Boga historii zbawienia. Osobisty
charakter relacji z Matką Bożą sprawi, że będziemy mieli
najgorliwszą Orędowniczkę naszych spraw u Pana Boga.
Orędowniczkę, która wszystko rozumie, która nas nie potępia
i która pomaga nam w każdym czasie powrócić na drogę
prowadzącą do Chrystusa.



Świętość
szyta na miarę

GABRYSIAGÓŹDŹ



ŚWIĘTOŚĆ SZYTA NA MIARĘ,
czyli poznaj siebie

i rozwiń swój duchowy potencjał.
CZĘŚĆ DRUGA

Osobowość człowieka ma niemały wpływ na jego
rozwój. Czy temperament pomaga czy przeszkadza

w drodze do świętości? I pomaga, i przeszkadza. Naszą
osobowość można porównać do roli, której należy

poświęcać czas. Jeśli się jej nie uprawia, staje się
ugorem. Tak samo jest z człowiekiem. Jeśli zaniedba

pracę nad sobą, nigdy nie rozwinie swojego potencjału.
Co gorsze - wady, których w sobie nie zwalczył sprawią,

że będzie karykaturą samego siebie. Od czego jednak
zacząć? Od poznania, kim jesteśmy!

GABRYSIAGÓŹDŹ



Wpierwszej części artykułu na temat typów
osobowości według Moniki i Marcina Gajdów,

była mowa o osobowościach Idealisty,
Woluntariusza, Lidera, Artysty i Pustelnika-
Badacza. W najnowszym numerze czas na

kolejne osobowości.

Praworządny, którego przedstawicielem jest Josemaria Escriva de
Balaguer to wspaniały materiał na przyjaciela. Ceni sobie
przywiązanie i lojalność, jest wierny i można na nim polegać. Nie ma
problemu z pracą w grupie i słuchaniem poleceń wydawanych przez
innych. Jeśli daną rzecz uzna za ważną i wartościową, angażuje się
w nią całym sobą. Identyfikuje się z grupą, do której należy. Jego
zapał jest pełen podziwu i potrafi mężnie bronić wyznawanych przez
siebie wartości. Cechuje go bezpośredniość i prostolinijność,
a w wielu działaniach ortodoksja.

Co najbardziej przeszkadza Praworządnemu w rozwoju? Lęk przed
Bogiem i innymi, z którego powyższy typ często nie zdaje sobie
nawet sprawy. Strach przed końcem ziemskiego życia i spotkaniem
z Bogiem często posuwa go do przesadnego, neurotycznego
zaangażowania religijnego. Nie ma też szerokich horyzontów; na
wszystko patrzy przede wszystkim w kategoriach „czarne-białe”.
W działaniach i myśleniu brakuje mu elastyczności. Nie ufa innym,
zwłaszcza takim, którzy myślą w inny sposób, niż on. Będzie bronił
spraw, które są dla niego ważne w sposób zdecydowany i często
agresywny. Agresja bierze się z lęku, który wpływa na działania tego
typu. Przywiązuje dużą wagę do szczegółów, jest skrupulantem,
który funkcjonuje w niewoli prawnej, a jego życiem kieruje
fundamentalizm. Potrafi wpadać w obsesję, a nawet nerwicę
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natręctw. Uznaje autorytety do tego stopnia, że jest im czasami ślepo
posłuszny i uległy wobec ich woli. Uwielbia środowiska, które mają
jasne i sprecyzowane reguły działalności. Charakterologicznie nadaje
się do sekt i autorytarnych wspólnot religijnych. Podziwia i uznaje
autorytety, ale jednocześnie się ich boi. Potrafi być gniewny
i despotyczny, albo lękliwy i uciekający. Ma skłonności do
ryzykownych zachowań lub przeciwnie — potrafi okazać się
tchórzem. Czuje wewnętrzną presję kontrolowania innych.

Jakie są jego mechanizmy obronne? Wiążąc się z daną grupą lub
broniąc konkretnej idei, Praworządny zrzuca na innych
odpowiedzialność za własne decyzje. Źle rozumiana i niewłaściwie
ukierunkowana religijność będzie wręcz hamowała jego rozwój.
Brakuje mu różnorodności w myśleniu i działaniu. Ma także problem
z przerzucaniem na innych swoich lękowych postaw.

Co powinien zrobić, aby się rozwijać? Przede wszystkim zaufać Bogu
i dać Mu się prowadzić — pomimo lęków i często nieuświadomionej
agresji. Powinien jak najczęściej obcować z ludźmi, którzy myślą
inaczej niż on — konfrontować się z sympatykami innych par�i,
o innym wyznaniu czy światopoglądzie. Wyzwaniem, które warto
w jego przypadku podjąć, jest spontaniczne działanie. Krokiem
w jego rozwoju będzie porzucenie nieustannej kontroli — swojej
i innych. Musi zdać sobie sprawę z tego, że sam podejmuje decyzje
i sam powinien wziąć za nie odpowiedzialność. Warto, aby postarał
się zrozumieć, że prawda może być rozumiana na różne sposoby.
W dziedzinie duchowości powinien obracać się wokół środowisk
i wspólnot akcentujących wolność, łagodność, miłosierdzie
i dziecięctwo. Musi zrozumieć, że własne osiągnięcia nie są niczym
złym i że może polegać na sobie, zamiast opierać się wyłącznie na
wskazówkach autorytetów. Nie powinien zaniedbywać poczucia
humoru. Przeciwnie, powinien je w sobie regularnie pielęgnować.
Istotne jest także skupienie się na duchowości nieautorytarnej
i wejście w kontemplację.



Kolejnym typem jest Optymista. Reprezentuje go św. Teresa od
Dzieciątka Jezus. Z natury jest pogodny, radosny i pozytywnie
nastawiony do świata. Ludzie go lubią, bo wnosi do towarzystwa
dużo humoru i dobrej atmosfery. Umie gromadzić wokół siebie ludzi,
jest ulubieńcem dzieci, które chętnie do niego lgną. Umie podnosić
na duchu. Jego zaletą jest pragnienie wiedzy i ciekawość świata.
Chętnie poznaje nieznane mu obszary i dziedziny wiedzy, jest
otwarty na nowe doświadczenia i znajomości. Jest optymistyczny
i można mu zaufać. W obliczu trudności życiowych nie poddaje się,
tylko stara się za wszelką cenę znaleźć pozytywne strony danego
położenia.

Jaka jest największa wada Optymisty? W życiu gubi go
nieumiarkowany pociąg do przyjemności i płytki hura-optymizm. Te
dwa aspekty stanowią podstawę większości grzechów tej
osobowości. Szczęście myli mu się z przyjemnością, a zamiast pokoju
serca dąży do „świętego spokoju”. Czuje presję bycia zabawnym za
wszelką cenę, żartuje przy każdej możliwej okazji. Ma tendencję do
uciekania w płytką, „pozytywną duchowość” — „Alleluja, będzie
dobrze!”. Niechętnie mierzy się z tematem cierpienia i krzyża.
Optymista ucieka przed nimi, jak tylko może. Ciągnie go do
„Ewangelii sukcesu”. Jest uroczy, ale jednocześnie momentami zbyt
dziecinny, z przyklejonym do twarzy uśmiechem. Jest urodzonym
aktorem, który ma tendencję do dramatyzowania i przesady. Ciężko
jest mu zachować umiar — zarówno w jedzeniu i piciu, jak
i gadulstwie i materializmie. Rzeczą, która pobudza go do działania
jest adrenalina, od której się łatwo uzależnia.

Jakie są mechanizmy obronne Optymisty? Zamiast stawiać czoła
problemom udaje, że w ogóle nie istnieją. Nosi „maskę
wesołkowatości”, którą ciężko jest mu porzucić, ale powinien to
zrobić, jeśli chce się rozwinąć. Niełatwo wchodzi na głębszy poziom
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relacji. Boi się, że zostanie psychicznie obnażony i ktoś odkryje jego
smutek i deficyty. Sam sabotuje swój rozwój przez to, że odracza
trudności i dyskomfort psychiczny. Rozwinie się tylko, jeśli będzie się
z nimi stale konfrontował. Prezentuje wszystko tak, żeby wyszło na
jego korzyść. Chciałby, aby w życiu duchowym wszystko
przychodziło bez wysiłku — zwłaszcza duchowe owoce.

Nad czym powinien pracować, żeby się rozwijać? Powinien jak
najczęściej stykać się z cierpieniem w rozmaitych formach:
angażować się w wolontariat, w którym będzie pomagał cierpiącym,
działać społecznie lub charytatywnie, słuchać o problemach innych.
Pomoże mu opowiadanie o swoim własnym zmartwieniu, smutku
oraz dzielenie się problemami z innymi. Powinien przestać uciekać
przed bólem i zawsze pamiętać o tym, że Niedzielę
Zmartwychwstania poprzedza Wielki Piątek. Musi za wszelką cenę
praktykować ascezę, wyrzeczenie i post. Podstawą jego dnia
powinna być dyscyplina, która uwzględnia także regularną pracę nad
sobą. Powinien także praktykować kontemplację.

Kolejnym typem jest Wojownik, którego reprezentantem jest
św. Katarzyna Sieneńska. Do pozytywnych aspektów tej osobowości
zalicza się siłę i waleczność. Wojownik jest uczciwy i ma mocne
poczucie sprawiedliwości. Cechuje go prostolinijność,
bezpośredniość i szczerość. Bardzo wrażliwy, zwraca uwagę na
krzywdę i cierpienie innych. Można na nim polegać, bo jest słowny,
odpowiedzialny, nigdy nie zawodzi. Jest odporny psychicznie.
Niełatwo nim manipulować, umie właściwie ocenić sytuację i ma
krytyczne podejście do rzeczywistości. Potrafi zauważyć braki
w danym porządku bądź systemie. Kiedy postawi sobie jakiś cel, jest
wytrwały i uparty. Można mieć pewność, że go zrealizuje. Jest
charyzmatyczny, co pozwala mu łatwo motywować innych do
działania.

PRAWORZĄDNY
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Z czym powinien walczyć Wojownik? Przede wszystkim z wrodzoną
mu przekorą i konfrontacją, które są dla niego naturalne oraz
z nieczystością, rozumianą w szeroki sposób — zwłaszcza jako
wykorzystywanie innych. W swoich działaniach przypomina huragan:
jest głośny, gwałtowny, często kłótliwy i porywczy. Z Wojownikiem
wiąże się paradoks: potrafi stosować przemoc, żeby osiągnąć pokój
i sprawiedliwość. Rzadko nawiązuje relacje w pokojowy sposób.
Zdecydowanie bliższa jest mu konfrontacja i prowokacja. Świat jest
dla niego czarno-biały, a ludzie są albo przyjaciółmi albo wrogami.
Czuje presję bycia twardym i stanowczym, żeby przetrwać.Wojownik
jest bardzo wymagający wobec siebie i innych. Bardzo
zdyscyplinowany i surowy, potrafi działać w sposób bezwzględny. Ma
dobrą pamięć i potrafi mścić się na tych, którzy mu w jakikolwiek
sposób zawinili. Ciężko mu uznać równorzędność w relacji. Ludzi
dzieli na rządzących i rządzonych. Jego agresja potrafi odbijać się
także na nim samym, prowadząc nawet do prób samobójczych.
Współczesnym odbiciem tego typu osobowości w damskiej wersji
jest „wojująca feministka”, a w męskiej „macho”.

Do jego mechanizmów obronnych zalicza się walka „w słusznej
sprawie”. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że wobec ewentualnych
konkurentów i autorytetów automatycznie odpowiada sprzeciwem.
W swoich działaniach powinien unikać obszarów, które wiążą się
z rywalizacją i walką, np. sport, polityka. Zaangażowanie w obronę
„słabszych” jest wwypadku tego typu dość mylące. W rzeczywistości
ci „słabsi” budzą w nim pogardę, lęk lub poczucie winy.

Co powinien robić Wojownik, żeby dojść do pełni rozwoju? Powinien
dbać o relacje ze „słabszymi” od siebie, jednakże nie w celu opieki nad
nimi, a zawiązania prawdziwej, głębokiej przyjaźni. Musi wyjść spoza
narzuconego sobie schematu „walki z silniejszymi i obrony słabszych”.
Pomoże mu znalezienie osoby, która stanie się jego powiernikiem



i której będzie mógł opowiadać o swoich niedostatkach, słabościach
i smutkach. Powinien pozwolić sobie na okazywanie wzruszenia,
a w życiu duchowym zbawienne będzie znalezienie kierownika
duchowego i podporządkowanie się mu. Powinien starać się wejść
w głąb siebie i analizować motywy swoich działań i swoje
zachowanie. Pierwszym punktem na drodze do rozwoju będzie dla
niego nauka okazywania miłosierdzia i łagodności — zaczynając od
siebie, kończąc na innych. Powinien dbać o to, by co jakiś czas
zapewnić sobie dni wyciszenia i samotności. Pomocna będzie także
kontemplacja, zwłaszcza pod kątem okazywania sobie miłosierdzia
i łagodności.

Ostatnim typem osobowości jest Mediator, reprezentowany przez
bł. Jana XXIII. Czym się charakteryzuje? Przede wszystkim kocha
pokój i spokój. Unika konfliktów i spięć, w życiu poszukuje przede
wszystkim równowagi. Jest oszczędny zarówno, jeśli chodzi
o kwes�e materialne, jak i oszczędzanie sił. Potrafi się zrelaksować,
a do wszelkich relacji wnosi spokój. Jest w stanie dostrzec różne
punkty widzenia, ma naturalne zdolności mediacyjne. Jest z natury
posłuszny i współczujący, potrafi się wczuć w sytuację innych. Ma
wysokie poczucie sprawiedliwości i jest wszechstronnie uzdolniony.

Jego grzechem głównym, który blokuje rozwój jest lenistwo i apa�a.
Robi coś tylko wtedy, kiedy okoliczności go do tego zmuszają,
w innym wypadku zaniecha działania. Nie jest zbyt aktywny, raczej
oszczędza „zapasy energii”. Nie jest wybredny ani specjalnie ambitny.
Często cierpi na tzw. „bezruch życiowy”. Choć jest zdolny, rzadko
w pełni wykorzystuje swój potencjał, bo zaniedbuje rozwój talentów.
W życiu towarzyszy mu wrodzony sceptycyzm i lęk przed działaniem.
Nie można liczyć na to, że szybko podejmie decyzję — bardzo z tym
zwleka i odkłada w czasie podejmowanie ryzyka. Rzadko wierzy w to,
że zdoła osiągnąć sukces i szybko rezygnuje z wytrwałej pracy
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w jakiejś dziedzinie. Nie wierzy w siebie i zdecydowanie unika bycia
liderem i zajmowania kierowniczych stanowisk. Co zaskakujące, nie
oszczędza najbliższym niespodziewanych wybuchów gniewu
i agresji. Typowe dla tej osobowości jest także zniechęcenie.

Negatywną stroną tego typu jest to, że wycofuje się i nie podejmuje
inicjatywy, co stanowi jego główny mechanizm obronny. Często
towarzyszy mu poza osoby cichej i pokornej, na którą ludzie łatwo się
nabierają. Nie potrafi docenić swoich talentów i często się umniejsza.
Nie potrafi na stałe związać się z jedną dziedziną — stale zmienia
obszary pracy i zainteresowań. Przez to, że nie lubi wdawać się
w konflikty, jest konformistą, który unika konfrontacji i rywalizacji.

Jakie działania pomogą mu się w pełni rozwinąć? Musi przede
wszystkim zapomnieć o swojej wygodzie i często wychodzić
z inicjatywą. Znajdzie się na dobrej drodze, kiedy uwierzy, że jest
wartościowy i posiada wiele talentów, które może rozwinąć. Dobre
będzie dla niego znalezienie grupy, która powierzy mu pełnienie
jakichś stanowisk. W relacjach międzyludzkich powinien inicjować
spotkania i nawiązywać jak najwięcej znajomości. Ważne jest, aby
sam nauczył się je pielęgnować i podtrzymywać, bez zrzucania
odpowiedzialności za to na innych. Pomoże mu także „zerknięcie”
w głąb siebie i obserwowanie swojego gniewu i agresji. Ważne jest,
aby walczył ze swoją niechęcią do dzwonienia, robienia nowych
rzeczy i podejmowania inicjatywy. Powinien wchodzić w obszary, na
których może rywalizować. Musi nauczyć się podejmować ryzyko
i prezentować innym ludziom swoje mocne strony. Powinien jak
najczęściej praktykować kontemplację, w której położy nacisk na
wiarę w swój charyzmat, swoje doświadczenie duchowe i otwarcie
na rozwój.

* * *



Bóg, stwarzając nas, zadbał o różnorodność.
Przez to, że każdy z nas jest inny, mamy inne
pola do pracy nad sobą. Jako chrześcijanie
jesteśmy powołani do pełni - pełni szczęścia
i rozwoju, dlatego warto w pierwszej kolejności
poznać, kim jesteśmy, by pracować nad
niedostatkami i rozwinąć w sobie duchowe
dary.

Artykuł powstał na podstawie książki „Rozwój. Jak współpracować
z łaską” autorstwa Moniki i Marcina Gajdów (Szczecin, 2012).



Inicjatywy skupione wokół Siejmy utrzymywane są
z ofiarności naszych Czytelników — osób, którym

zależy na wspieraniu nowoczesnych metod
ewangelizacji i apostolstwa.

kliknij i WSPIERAJ

PODOBAŁO SIĘ?

https://zrzutka.pl/2p8za3


W tym numerze SIEJMY wykorzystano czcionki
Lato, Bona Nova, Półtawski Nowy oraz Brygada
1918 — twórcom fontów serdecznie dziękujemy.

Okładka autorstwa Dominiki Meller.

Wszelkie prawa do treści zamieszczonych
w niniejszym e-magazynie przysługują Wydawcy
oraz poszczególnym Autorom. Napisz do nas, jeśli
chcesz je wykorzystać: siejmy.pl@gmail.com


