
NR 9/2021 (17)
WRZESIEŃ A.D. 2021

E-MAGAZYN KATOLICKI
ISSN 2719-3764

SIEJMY
czas to miłość



E-MAGAZYN KATOLICKI

Wydawca
Piotr Ziemecki

Redakcja
Paweł Głowacki
Dominika Meller
Monika Piosik
Piotr Ziemecki

Gościnnie
Aleksandra Jelska

Kontakt
siejmy.pl@gmail.com

ISSN 2719-3764

siejmy.pl

https://siejmy.pl/


 

Plakat beatyfikacyjny, źródło: Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża



Wrześniowa beatyfikacja Czcigodnych Sług Bożych Stefana Kardynała

Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej zwraca nasze myśli ku

życiorysom i spuściźnie tych dwojga Błogosławionych.

Ten numer SIEJMY poświęciliśmy w znacznej mierze właśnie Prymasowi

Tysiąclecia oraz Matce Róży. Treści tu zawarte jedynie w niewielki sposób

dotykają bogactwa spuścizny tych dwojga wielkich postaci. Mamy jednak

nadzieję, że będą one zachętą do podjęcia głębszej refleksji nad życiem

i świętością Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Róży Czackiej.

W tym numerze, do rąk Czytelnika oddajemy również nasz stały kącik

apologetyczny, w którym podjęta została próba wyjaśnienia teologicznego

rozumienia Maryi jako Arki Przymierza. Wrześniowe SIEJMY to także

wywiad z niezwykłym młodym człowiekiem, który swego czasu przemierzył

Polskę z krzyżem na swoich barkach. Mamy nadzieję, że rozmowa ta będzie

inspiracją do podjęcia refleksji nad sensem krzyża, który dany jest każdemu

z nas na drodze do zbawienia.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury!

PIOTR ZIEMECKI



WYWIAD KĄCIK
APOLOGETYCZNY

B E AT Y F I K AC J A

W TYM NUMERZE
KLIKNIJ W OKŁADKĘ ARTYKUŁU, ABY PRZENIEŚĆ SIĘ DO NIEGO OD RAZU



PIOTR ZIEMECKI

Krucjata
Miłości

Społeczna



Wszystko, co stało się dla nas
światłem na progu Nowego

Tysiąclecia Chrześcijaństwa,
Kościoła i Narodu naszego,

„całe Prawo i Prorocy” –
uchwały soboru, Śluby Narodu
i oddanie go wmacierzyńską

niewolęMaryi za wolność
Kościoła – wszystko to

przyczyni się do odnowy oblicza
ziemi, o ile odkryjemy prawo
miłości Boga i Braci naszych.

Pójdźmywięc!

- Prymas Tysiąclecia, List „Społeczna Krucjata Miłości”



Rok Pański 1967 przyniósł wiele wydarzeń, które na trwałe
zapisały się na kartach historii. Styczniową tragiczną śmierć
gwiazdy polskiego kina i teatru Zbigniewa Cybulskiego
wkrótce zagłuszył pierwszy w bloku wschodnim koncert
Rolling Stonesów gromadzący tłumy w warszawskiej Sali
Kongresowej. Świat tymczasem stał na krawędzi kolejnej
wielkiej wojny, którą mógł wywołać konflikt izraelsko-egipski
zwany wojną sześciodniową. W tych okolicznościach
Metropolita krakowski abp Karol Wojtyła otrzymywał 29 maja
biret kardynalski, który – jak się okazało dekadę później – był
zapowiedzią pontyfikatu Św. Jana Pawła II. 1967 rok zakończył
się zejściem z taśmy montażowej żerańskiej FSO pierwszego
egzemplarza „dużego fiata”. Nasz kraj wkraczał w drugie
tysiąclecie swojego istnienia.

Wszystkie te wydarzenia mogą być postrzegane jako
pojedyncze karty historii – czasem istotne dla dalszych
dziejów, a innym razem będące kolejnymi datami
w kalendarzu, okraszonymi historyczną ciekawostką. Na
początku 1967 roku miało jednak miejsce niezwykle istotne
wydarzenie, o którym pamięta dziś niewielu, a z którego treści
czerpią jeszcze mniej liczni.



List pasterski Prymasa Tysiąclecia

Po krótkim Karnawale A.D. 1967 nastał Wielki Post
przygotowujący do przypadającej wyjątkowo wcześnie, bo
26 marca, Wielkanocy. To właśnie wtedy, Prymas Polski Stefan
Kardynał Wyszyński wystąpił do wiernych z listem pasterskim
zatytułowanym „Społeczna Krucjata Miłości”.

Kilkunastostronnicowy dokument Prymasa Tysiąclecia pełen
był wartościowych i niezwykle przenikliwych treści, które
w skondensowany sposób obudowały w ewangeliczne
przesłanie miłości niemal każdy najważniejszy aspekt życia
społecznego. Dziś z całą pewnością można stwierdzić, że
Kardynał Wyszyński wystosował do wiernych ponadczasową
wizję chrześcijańskiego spojrzenia na życie w społeczeństwie.
Społeczeństwie zorganizowanym w byt państwowy rozumiany
jako dobro wspólne, o które mamy obowiązek się troszczyć,
a także składające się z prawdziwie kochających się rodzin.

„Społeczna Krucjata Miłości” to swoista „encyklika” Prymasa
Tysiąclecia dana polskiemu społeczeństwu. Ponad 50 lat po jej
wydaniu zarówno zasadnicze przesłanie, jak i konkretne
rozwiązania problemów społecznych oparte na Przykazaniu
Miłości zdają się być wciąż w pełni aktualne.

Najpilniejsze zadania „na dziś”

W części Listu Pasterskiego zatytułowanej „Najpilniejsze
zadania na dziś”, Kardynał Stefan Wyszyński nakreślił
12 najważniejszych punktów będących wyzwaniami, które
stoją przed każdym z nas. Nie ma chyba osoby, która uznałaby
którykolwiek z tych punktów za obecnie nieaktualny.



Wspomniana już wcześniej ponadczasowość Listu
Pasterskiego Prymasa Tysiąclecia najdobitniej wyraża się
właśnie w tych dwunastu zadaniach. Ich niezwykle aktualny
wymiar oraz klarowność przekazu są widocznym znakiem
tego, że posługa Kardynała Wyszyńskiego nie zakończyła się
z chwilą Jego śmierci lub też w momencie upadku
komunizmu, ale trwa nadal poprzez dzieła, które dla nas
pozostawił.

Wnikliwe zapoznanie się z każdym z dwunastu zadań może
doprowadzić do stanięcia w prawdzie o wspaniałym
obowiązku miłości, który spoczywa na każdym z nas.

Najpilniejsze zadania według Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
(wyciąg z Listu Pasterskiego „Społeczna Krucjata Miłości”; źródło: Instytut Prymasowski)

1. Naprzód pokój i dobro najbliższemu, a więc rodzinie –
żonie mężowi, dzieciom, rodzeństwu, starym rodzicom
i wszystkim, którzy do bliższej lub dalszej rodziny
i domowników należą. Posłuchajmy doświadczonego
Nauczyciela narodów, św. Pawła: „Mężowie, miłujcie żony i nie
bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne
rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie
rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha” (Kol 3,18
ns). Duch wzajemnej miłości, wyrozumiałości i pomocy, a gdy
potrzeba – duch ofiary i wyrzeczenia się siebie, niech będzie
wzajemną szkołą rodziny. Z wielkim szacunkiem odnoście się
do starych rodziców, którzy już wypełnili zadanie swego życia,
a dziś, pełni zasług, mają prawo do waszego serca, szacunku
i godnej człowieka opieki. Niech dla nich nie zabraknie



miejsca przy stole waszego domostwa. Gdy na progu waszego
domu staną kapłani, pamiętajcie, co powiedział do nich
Chrystus, wysyłając ich do rodzin: „Do jakiegokolwiek domu
wejdziecie, powiedzcie naprzód; pokój temu domowi” (Łk 10,5).
Otwórzcie im serca, bo przyszli do Was z Imię Chrystusa, by
Wam błogosławić i umocnić pokój Boży w rodzinie.

2. Nie zamykajcie progów waszego domu przed
najwspanialszym darem Ojca wszelkiego życia – przed nowym
życiem, przed dziecięciem. Jest ono znakiem zaufania, jakie
Bóg ma ku Wam, jest więzią jednoczącą Was
i najwspanialszym dziełem waszego życia, które poniesie imię
wasze w przyszłość Narodu. Miejcie litość nad Narodem, który
potrzebuje pomocy kołyski domowej. Pomagajcie rodzicom,
ubogaconym przez Boga większą ilością główek dziecięcych.
Niech ustanie narzekanie, dziś tak modne; na brak ludzi do
pracy.

3. Wychodząc z domu do pracy, wnoście wszędzie pokój Boży,
życzliwe słowo, przyjemne spojrzenie, czy to w tramwaju,
autobusie, czy w pociągu, mijając ludzi na ulicach, czy też
wchodząc do warsztatu pracy, do biura i urzędu. Przyjmijcie
zachętę Apostoła: „Niech będzie usunięta spośród was wszelka
gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz
z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy
i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg wam
przebaczył w Chrystusie” (Ef 4,31-32).



4. Postawcie straż wargom waszym! Wypowiedzcie walkę
przekleństwom, wyzwiskom, grubiańskim i obelżywym
słowom, których niestety, tak wiele w naszym codziennym
życiu. Nie ulegajcie modzie, która głosi, że brutalność jest
znakiem charakteru, mocy i pewności siebie. Jest ona przede
wszystkim oznaką brakuwychowania, skądkolwiekwychodzi –
z ust, czy spod pióra. Unikajcie wojny słów z otoczeniem. Nie
płaćcie złym słowem za każde słowo, nie podnoście głosu na
nikogo.

5. Czuwajcie nad waszymi myślami, uczuciami i głośnymi
osądami. O nikim źle nie myślcie, o nikim źle nie mówcie.
Chrońcie się nieprzyjaznych myśli i porywczych sądów.
Starajcie się wiele wyrozumieć i wiele ludziom przebaczyć.
„Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie”
(Rz 12,21). Owszem, starajcie się w każdym ludzkim życiu
dopatrzeć się jakiegoś dobra i umiejcie to uwydatnić.

6. Poprawiajcie obyczaj towarzyski waszego życia domowego
i społecznego. Niech i tam nie panoszą się naloty złego smaku
we wzajemnym obcowaniu. Poprawiajcie styl zabaw
i rozrywek, obcowania przy stole, gdzie tyle naleciałości,
obcych naszej kulturze narodowej, osiadło i umacnia się coraz
bardziej.

7. Starajcie się przezwyciężać nieuprzejmość i niegrzeczność,
które psują nam opinię w świecie, wśród odwiedzających nas
cudzoziemców. Ongiś słynęliśmy z dobrych form współżycia.
Dziś zła sława rozchodzi się po świecie przez obserwatorów
naszego życia domowego i społecznego.



8. Wypowiedzcie zdecydowaną walkę nietrzeźwości,
pijaństwu i marnotrawstwu ciężko zapracowanego grosza,
gdyż to wszystko jest przyczyną wielu szkód i nieszczęść
społecznych, krzywdą dla rodziny, przyczyną swarów i kłótni
domowych. Pijaństwo jest przyczyna utrzymującego się
ubóstwa, niskiego poziomu życia domowego i rozbicia
małżeństw, męki kobiet, cierpienia i zgorszenia dzieci, „które
przecież są krwią z krwi waszej”. Zwłaszcza w pracy zawodowej
zachowajcie trzeźwość i panowanie nad sobą, by nie stać się
przyczyną wypadków, katastrof, nieszczęść, w których padają
ofiarą niewinne życia ludzkie, jak się to coraz częściej dzieje na
naszych drogach.

9. W pracy zawodowej nigdy nie zapominajcie, że pracujecie
nie tylko na siebie, ale na cały Naród, podobnie jak inni pracują
na Was. Stąd – poczucie odpowiedzialności za wykonywaną
pracę, sumienność i poszanowanie powierzonego Wam dobra
publicznego, maszyn, narzędzi, materiałów, surowca, urządzeń
technicznych, które nie są waszą własnością, ale całego
pracującego Narodu. I tutaj wnoście atmosferę braterskiej
współpracy, pomocy, pokoju i miłości, nawet wtedy, gdy
upominacie się o słuszną zapłatę, lub o należyte traktowanie
ludzi w pracy zależnej, czy kierowanej.

10. Niedostatek wielu rodzin, zwłaszcza liczebnych, ludzi
starych, samotnych, opuszczonych, chorych i cierpiących,
niech zawsze porusza wasze serca. Pamiętajcie, że nic tak nie
kształtuje serc ludzkich, nic tak nie uczy subtelności
i delikatności, jak zaradzanie niedostatkom i cierpieniom
innych.



11. Nawet na odcinku stosunków politycznych, gdzie różnice
poglądów najłatwiej doprowadzają do sporów i namiętności,
zachowajcie spokój, umiar i opanowanie. Macie prawo
i obowiązek wypowiadać z całą swobodą swoje sądy, oceny
i krytyki. Dopiero wtedy dawalibyście dowód nieufności do
tych, co sprawują władzę, gdybyście lękliwie milczeli. Skoro
otwarcie mówicie, co Was boli, wypełniacie obowiązek
obywatelski. Ale i tutaj zachowujcie chrześcijański umiar
i ducha pokoju, pamiętając o tym, że łatwiej jest stawiać
wymagania, niż je słusznie zaspakajać. Wszystkim, którzy
uważają się za waszych nieprzyjaciół, zapłaćcie modlitwą
i dobrym uczynkiem.

12. Wreszcie w delikatnej dziedzinie Wiary postępujcie
w duchu nauk Soboru Watykańskiego II. Wdzięczni Bogu za
powołanie od św. Kościoła Katolickiego, świadomi jego
obowiązku Nauczyciela i Uświęciciela, sami czujcie swoje
powołanie do czynnego apostolstwa. Apostolstwo świeckich
nie jest tylko bierną obecnością wśród otoczenia, jest ono
otwartym wyznawaniem Chrystusa przed ludźmi.
W wyznawaniu tym zachowajcie zawsze pełny szacunek
zarówno dla tych, którzy są poza wspólnotą Kościoła, a wiążą
się z Chrystusem przez Chrzest św. i Słowo Ewangelii, jak i do
tych, którzy szukają Boga w wielkiej męce, lub Go dotąd nie
widzą i nie czują przy sobie. Słowem – jak poucza sobór –
szukajcie bardziej wśród członków rozmaitych wspólnot
religijnych tego, co łączy, niż tego co dzieli, choćby już nic nie
pozostało, tylko wspólnota naszej ludzkiej natury i osobowości.



„A B C” Społecznej KrucjatyMiłości

Dwanaście zadań, które postawił przed nami Prymas
Tysiąclecia w 1967 roku zostało później uzupełnione
o – również prymasowskie – „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”.
Były to ujęte w 10 punktów przykazania, którymi powinien
kierować się człowiek prawdziwie żyjący miłością. Ta krótka
forma uzupełniająca wcześniejsze dwanaście wyzwań
pozostaje do dzisiaj jednym z najbardziej
rozpowszechnionych dzieł ze spuścizny duchowej Prymasa
Tysiąclecia.

„A B C” Społecznej Krucjaty Miłości
(źródło: Instytut Prymasowski)

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź
wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się
nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich.
Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku
między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu.
Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj
i okazuj dobroć.



5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy.
Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu,
jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie
jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą,
radą, pomocą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak
Ty korzystasz z pracy drugich.

9.Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim
i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących
wokół siebie.

10.Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

* * *
Odpowiadając na współczesne apele o powrót do nauczania
Prymasa Tysiąclecia lub o tchnięcie w Jego nauczanie nowego
ducha, warto sięgnąć do listu mówiącego o Społecznej
Krucjacie Miłości. W szczególności zaś warto zajrzeć do
dwunastu najpilniejszych zadań, przed którymi postawił nas
Kardynał StefanWyszyński. Czytając je, musimy odpowiedzieć
sobie na pytanie, czy jako polskie społeczeństwo, w ostatnich
pięćdziesięciu latach, które minęły od wydania Listu Prymasa
Wyszyńskiego, podjęliśmy wyzwania postawione przez Niego
Narodowi Polskiemu? Warto również zastanowić się, co
takiego robimy indywidualnie, aby realizować w naszym życiu



Przykazanie Miłości? Czy poprzez aspekty poruszone przez
Prymasa Tysiąclecia przyczyniamy się do uzdrawiania
problemów towarzyszących polskiemu społeczeństwu? Czy
sami realnie walczymy z tak chętnie przez nas podnoszonymi
w rozlicznych dyskusjach „wadami narodowymi”?

Oby jednym z darów beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego była odwaga potrzebna do
podjęcia przez każdego z nas Społecznej Krucjaty Miłości —
zarówno w wymiarze prywatnym, jak i społecznym.



Niewidoma
która otwierała oczy widzącym

O życiu i świętości
Matki Róży Czackiej

pisze gościnnie dla SIEJMY:

ALEKSANDRA JELSKA



„Dopiero na sądzie Bożym zobaczymy

jasno, jakimi to drogami Bóg Matkę

prowadził i sprawił, że z hrabianki

Róży Czackiej, która mogła żyć sobie

wygodnie, niezależnie urządzić, stała

się Służebnicą Krzyża, służebnicą

niewidomych.”

– OjciecWładysław Korniłowicz



Miejsce urodzin Róży Czackiej, pałac w Białej Cerkwi — zimowy pałac Branickich
(Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża)

Róża Czacka – w zakonie Matka Elżbieta – do tej pory była
osobą mniej znaną powszechnie niż kardynał Stefan
Wyszyński. Ich beatyfikacja w jednej uroczystości stanowi
okazję do bliższego przedstawienia Jej osoby, duchowości
i dzieła jakiemu poświeciła swe życie. Pochodziła z rodziny
arystokratycznej. Wwieku 22 lat straciła wzrok. Podjęła wtedy
decyzję, że nie skupi się na swoim cierpieniu, ale będzie
wspierać inne niewidome osoby. Po latach rozpoczęła drogę
życia zakonnego i założyła nowe Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża. Dzięki niej powstały Laski –
ośrodek szkolno-wychowawczy dla niewidomych, miejsce
szczególne nie tylko ze względu na wymiar edukacyjny
i charytatywny, ale również duchowy.

Dzieciństwo
Róża Czacka, córka Feliksa Czackiego i Zofii z Ledóchowskich,
urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi na
Ukrainie. Była prawnuczką Tadeusza Czackiego, twórcy Liceum
Krzemienieckiego. Otrzymała staranne wykształcenie i znała
biegle języki obce, a dzięki swojej babce, Pelagii z Sapiehów
Czackiej, otrzymała żywą i pogłębioną intelektualnie wiarę.



Utrata wzroku jako wezwanie do zajęcia się
niewidomymi
Po upadku z konia 22–letnia Róża straciła zagrożony od
dzieciństwa wzrok. Przez długi czas najbliższa rodzina ukrywała
stan wzroku młodej hrabianki. Ostatecznym wyzwoleniem stało
się dla niej orzeczenie warszawskiego lekarza okulisty, Bolesława
Gepnera o bezcelowości wszelkich operacji okulistycznych.
Lekarz starał się jednak przekonać Różę, żeby potraktowała utratę
wzroku jako wezwanie do zajęcia się niewidomymi, którzy pod
koniec XIX wieku stanowili margines społeczeństwa i żyli
w nędzy. Ta rozmowa w dużej mierze zadecydowała o dalszym
życiu Róży Czackiej.

Początki Dzieła
Młoda, wykształcona, religijna dziewczyna rozpoczęła życie ,,po
niewidomemu”. Uczyła się alfabetu Braille’a, zapoznawała
z najnowszymi osiągnięciami nauki o niewidomych, dużo
podróżowała po Europie (m.in. przebywała we Francji, Austrii
i Szwajcarii). W 1911 roku założyła Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi. Staraniem nowej instytucji powstały wWarszawie:
ochronka, szkoła powszechna, warsztaty, biblioteka brajlowska
oraz tzw. Patronat, obejmujący na terenie miasta dorosłych
niewidomych i ich rodziny.

W 1915 roku Róża Czacka wyjechała na Wołyń. Działania
wojenne odcięły ją od Warszawy. Pobyt w Żytomierzu stał się dla
niej czasem modlitwy i dojrzewania. Samotność ułatwiła jej



głębszą refleksję nad sensem podjętej i projektowanej na
przyszłość działalności. Prowadząc z własnego wyboru życie
ubogie, hojnie wspomagała potrzebujących, szczególnie osoby
niewidome. Pod koniec trzyletniego okresu, pod duchowym
kierownictwem ks. Władysława Krawieckiego, profesora
miejscowego seminarium duchownego, złożyła śluby zakonne
i przywdziała habit franciszkański.

,,Zachciało się ślepej babie zakon zakładać…”
Po złożeniu ślubów wieczystych, gdy tylko otworzyła się
możliwość wyjazdu, jako siostra Elżbieta powróciła do Warszawy
w maju 1918 roku. Od momentu powrotu objęła na nowo
kierownictwo placówek Towarzystwa. W listopadzie 1918 roku
uzyskała zgodę władz kościelnych na założenie Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i przyjęła pierwsze
kandydatki. Pomimo aprobaty arcybiskupa Warszawy, matka
Elżbieta doświadczyła wielu przykrości od urzędników kurii.
Jeden z nich wyraził swoje obawy słowami, które przeszły do
historii: ,,Zachciało się ślepej babie zakon zakładać”. Nie wziął on
jednak pod uwagę, że całość dzieła opierała się nie tylko na
ludzkiej sile i możliwościach, ale przede wszystkim na całkowitym
zawierzeniu Opatrzności Bożej.

Kaplica i dom św. Franciszka w Laskach, lata 30-te XX w.
(Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża)



Nowa siedziba zakładu – Laski
W 1922 roku, dzięki otrzymanej darowiźnie kilku mórg ziemi
w Laskach, Matka Elżbieta rozpoczęła budowę zakładu dla
niewidomych. To tutaj stopniowo zostały przeniesione placówki
dla niewidomych dzieci – szkoła i warsztaty; powstał tam również
dom macierzysty Zgromadzenia.

Lata dwudzieste i trzydzieste to okres intensywnej rozbudowy
Zakładu dla Niewidomych. Rozwijający się Patronat obejmował
opieką coraz większy krąg osób niewidomych w Polsce.
Przybywały też nowe kandydatki do Zgromadzenia.
W kształtowaniu życia duchowego członków Dzieła, Matkę
Elżbietę wspierał ksiądz Władysław Korniłowicz, który był
uznawany za współtwórcę Dzieła Lasek.

Obok instytucji służących bezpośrednio osobom pozbawionym
wzroku, zakład stawał się miejscem spotkań ludzi szukających
wiary. Z myślą o nich, z inicjatywy księdza Korniłowicza powstał
Dom Rekolekcyjny w Laskach.

W latach trzydziestych Matka Elżbieta podejmowała prace
z dziedziny tyflologii (nauka zajmująca się problemami utraty
wzroku) i publikowała artykuły w pismach specjalistycznych.
Opracowała ponadto dostosowaną do polskiego systemu
fonetycznego wersję systemu Braille’a oraz polskie skróty
ortograficzne zatwierdzone przez Ministerstwo Oświecenia
Publicznego do użytku we wszystkich szkołach dla niewidomych
w Polsce.



Wojna
Rozwój Dzieła Lasek przerwała II Wojna Światowa. W dniach
17-20 września 1939 roku na terenie Zakładu toczyła się bitwa.
Zniszczeniu uległo 75% budynków. Niemcy pozostawili Zakład
opiekujący się niewidomymi, pozwalając tylko na nauczanie
elementarne i zawodowe. Siostry pochodzenia żydowskiego
musiały szukać schronienia w innym miejscu. Laski włączyły się
w działalność konspiracyjną, na terenie Zakładu powstała
komórka Armii Krajowej, a w 1944 roku w Domu Rekolekcyjnym
został utworzony szpital powstańczy.

Matka Czacka, która we wrześniu 1939 roku była w Warszawie,
została ciężko ranna. Po kilku dniach szukania pomocy,
zmiażdżona gałka oczna została usunięta Matce Elżbiecie bez
znieczulenia.

Od 1942 roku do końca wojny w Laskach przebywał ksiądz
Stefan Wyszyński, od dawna z Matką zaprzyjaźniony.

Dopełnienie ofiary
Po wojnie natychmiast przystąpiono do odbudowy Zakładu. Od
samego początku trzeba też było bronić się przed decyzjami
nowych władz, które dążyły do drastycznego ograniczenia
działań organizacji kościelnych. W tym czasie Matka Czacka
kierowała odbudową zniszczonych budynków, ale stopniowo
rozdzielała obowiązki na inne siostry i na współpracowników
świeckich.

Postępująca choroba sprawiła, że w 1950 roku przekazała urząd
przełożonej generalnej swojej następczyni. Odtąd, przez ponad
dziesięć lat wspierała Zgromadzenie przede wszystkim modlitwą.
Zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku w Laskach.



Beatyfikacja
Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1987 roku. Dekret
o heroiczności cnót Matki Elżbiety został wydany w 2017 roku.
W 2020 roku Ojciec Święty Franciszek wydał zgodę na
podpisanie dekretu o cudzie dokonanym za jej wstawiennictwem.
Wspólna beatyfikacja Księdza Prymasa Wyszyńskiego i Matki
Czackiej odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie.
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Co Kardynał
powiedziałby
współczesnej

kobiecie?

DOMINIKA MELLER



Postać KardynałaWyszyńskiego – chociaż
niewątpliwie ceniona i godna szacunku – jest

jednak dosyć odległa pokoleniu osób urodzonych
w latach dziewięćdziesiątych i później. Myślimy
o Prymasie Tysiąclecia przede wszystkim jako

o przewodniku pokoleń Polakóww trudnej walce
z komunizmem i dlatego częstomamy poczucie,
że jego spuścizna straciła na aktualności po 1989

roku. Tymczasem przesłanie Kardynała jest
bardzo bogate również w zakresie rozumienia
znaczenia rodziny, godności pracownika, czy też
wyjątkowej roli kobiety. Tym razem zajmiemy się
tym ostatnim zagadnieniem – jak się bowiem

okazuje, niektóre ze słów wypowiedzianych przez
Wyszyńskiego do kobiet w latach pięćdziesiątych
czy sześćdziesiątych ubiegłego wieku pozostały
wyjątkowo trafne do dziś. Co zatem Prymas

Tysiąclecia powiedziałby współczesnej młodej
dziewczynie?



B Ą D Ź Ł A D N A
Rady dotyczące tego jak patrzeć, jak mówić, jak się ubierać i jak kochać Kardynał
Wyszyński skierował do dziewcząt w przemówieniu wygłoszonym 27 lipca 1958
roku na Jasnej Górze. Słowa te, czytane powierzchownie, nie będą przekonujące dla
osoby, której współczesne feministki zdołały wmówić, że cnoty takie jak skromność,
czystość i pokora to przeżytek. Ba, drogowskazy Wyszyńskiego mogą wydać się
nieco przestarzałe również kobietom o konserwatywnym światopoglądzie – nawet
one mają dziś bowiem bardziej swobodny stosunek do kwes�i ubioru, pragną
realizować się także poza małżeństwem i obserwują, że cenione przez Kardynała
cechy zdecydowanie nie pomagają w pięciu się po szczeblach zawodowej kariery.

Słowa Prymasa Tysiąclecia nie są jednak zbiorem zakazów i nakazów na temat tego,
jak młode kobiety mają się zachowywać, a raczej wskazówkami, których realizacja
sprawi, że ich prawdziwe piękno w pełni rozkwitnie. I to niemal dosłownie -
w swoim przemówieniu Kardynał radzi bowiem dziewczętom, żeby były ładne.
Seksistowskie, powiecie? Oto kolejny przedstawiciel kleru sprowadza wartość kobiety
do jej wyglądu i sugeruje, że na innym polu nie może się ona wykazać. Wyszyński
tłumaczy jednak, że pojęcie „ładna” oznacza „pełna ładu”. Kobieta powinna być więc
poukładana, a zatem wewnętrznie spójna i wiarygodna w swoim zachowaniu. Jej
czyny mają świadczyć o tym, co myśli i w co wierzy.

Z postulatem tym jak najbardziej powinien zgodzić się współczesny świat.
W Internecie pojawia się coraz więcej trendów zachęcających młode dziewczyny do
tego, aby pokazywały w wirtualnym świecie swoje prawdziwe życie. Co więcej,
użytkownicy mediów społecznościowych często są w stanie wytknąć internetowym
twórcom niespójność i hipokryzję w sytuacji, kiedy reklamowane przez nich
produkty są w jakiś sposób niespójne z prezentowanym przez nich stylem życia.

Wiecie, co to znaczy ładny? To znaczy pełen ładu. Musicie
być ładne, to znaczy - uporządkowane, zharmonizowane we
wszystkim. Uczucie musi być w harmonii z wolą i rozumem,

a całe zachowanie zewnętrznemusi być wyrazem ładu
wewnętrznego - musi być ładne.



Prawdziwie ładna kobieta jest więc autentyczna. Nie wstydzi się tego, w co wierzy
i jest w stanie zrezygnować z kuszącej propozycji – w jakiejkolwiek sferze życia -
jeżeli nie współgra ona z jej wartościami. Skromny ubiór i skromne gesty nie
stanowią ograniczenia, a po prostu świadczą o tym, co młoda dziewczyna ma
w sercu. Z kolei odpowiednie zachowanie pomaga chronić to serce przed
szkodliwymi zewnętrznymi czynnikami, tak aby kobieta była w stanie obdarzać
miłością swoich najbliższych i skupiać się na wartościowych relacjach oraz
realizowaniu swojego powołania. Tę wewnętrzną siłę i spokój, zdaniem
Wyszyńskiego, powinien wyrażać także jej język, sposób wysławiania oraz patrzenia
na innych.

Również tutaj ktoś mógłby stwierdzić, że Kościół tym słowami nakazuje kobietom
skromny ubiór, ograniczając tym samym ich swobodę wyrazu. Kardynał Wyszyński
próbuje jednak tylko uświadomić młodym dziewczynom, że nie muszą one
bezmyślnie podążać za modą. Już wtedy – w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku
- zauważał, że coraz więcej przedstawicielek płci pięknej wybiera zbyt wyzywającą
garderobę. Gdyby dziś wyszedł na ulice, byłby z pewnością jeszcze bardziej
wstrząśnięty. Prymas Tysiąclecia uważa oczywiście, że strój powinien więcej
zakrywać, niż okrywać. Nie chodzi mu jednak o to, żeby kobieta chodziła
w niezgrabnym ubraniu zasłaniającym wszystkie jej wdzięki. Powinna raczej ubierać
się adekwatnie do sytuacji i dbać o to, żeby jej ubiór współgrał z jej wartościami.
Przede wszystkim jednak nie może dać się zdominować modzie, a już na pewno
swoich decyzji w tym zakresie nie ma uzależniać od tego, że „tak robią wszyscy”.
Wręcz przeciwnie – to ona powinna kreować trendy i dawać innym przykład swoim
zachowaniem. Odnosi się to nie tylko do kwes�i ubioru – z powodzeniem można
rozciągnąć te postulaty również na inne sfery życia. Równie istotny jest chociażby

WYZNACZAJ TRENDY
Niemoże się zdarzyć, by dziewczyna wewnętrznie czysta i pełna
godności zachowywała się jak chłopczyca, ot, bo taka jest moda.

Twój styl ubierania się, czesania, spojrzenia, gestów, słów niech ci
dyktuje twoje serce, poddane rozumnej woli. Jasnym jest, że twoje
sercemusi być czyste - za wszelką cenę - twoje uczucie musi być

rozumne, a cała twoja postawa zewnętrznamusi być pełna
godności dziecka Bożego i godności Polki.



sposób wysławiania kobiety, bo to co i jak kobieta mówi, może również kształtować
pewne postawy w innych ludziach.

Kardynał w swoim przemówieniu daje więc wyraz głębokiej wierze w mądrość
i wyjątkowość kobiety. Stanowczo podkreśla, że niewiasta nie jest manekinem, który
ktoś może dowolnie kształtować, ale świadomą i mądrą jednostką, zdolną do
samodzielnego kreowania trendów i wpływania na innych ludzi swoją postawą.
Wyszyński podkreśla też, że kobieta powinna ubierać się skromnie z uwagi na
szacunek do samej siebie. Zdaje sobie również sprawę, że moda, która sprawia, że
wszystkie dziewczyny wyglądają tak samo, powoduje utratę ich indywidualności.

Kardynał Wyszyński znany był podobno z tego, że wstawał za każdym razem, kiedy
kobieta wchodziła do pomieszczenia, w którym przebywał. To samo radził innym
mężczyznom. Świadczy to o wyjątkowym szacunku, jakim darzył przedstawicielki
płci pięknej. Również w swoim jasnogórskim kazaniu przypominał młodym
dziewczętom, że w momencie w którym kobieta zaczyna sama się szanować, takie
same uczucia płyną w jej kierunku ze strony innych. Prymas Tysiąclecia podkreślał
też, że to kobieta decyduje o tym, jakie uczucia chce wzbudzać w innych swoim
zachowaniem. Osobom wychowanym w społeczeństwie, w którym jednostka
pragnie zrzucić z siebie wszelką odpowiedzialność, być może trudno jest przyjąć ten
postulat. Dla Wyszyńskiego słowa te są jednak kolejną okazją, aby podkreślić
wyjątkową godność kobiety, godność, której największym uosobieniem była Maryja
- Kardynał pragnie, aby każda młoda dziewczyna ujrzała Ją w sobie samej.

Bądźmodna, ale modama także swoje granice. Nie dopuść, aby
moda ograniczała twą skromność i godność. Nie dopuść, aby

moda ciebie kształtowała. To ty twórzmodę. Nie jesteś lalką ani
manekinem, bymożna było tobą dowolnie obracać. Jesteś

żywym człowiekiem, kobietą, Polką, dzieckiem Bożym. Skończcie
z tą straszną opinią, że Polki chodzą półnago, że są

"najłatwiejsze". I "najtańsze". Wy jesteście trudne, a nie łatwe do
zdobycia. Ceńcie się.

S Z A N U J S I Ę



Tak często się mówi o wyzywającym zachowaniu wielu dziewcząt.
Jak chodzisz, jak trzymasz swoje nogi, ręce, jak się pochylasz

i podnosisz? Przyjrzyj się sobie. Twoje zachowanie powinno skłaniać
raczej do przyklęknięcia przed tobą, niż do znieważenia ciebie. To

tylko od ciebie zależy, czy ktoś przed tobą uklęknie, czy cię
sponiewiera. I od ciebie też zależy, jakie uczucia wyzwolisz w drugim

człowieku: szacunek i gest miłości czy lekceważenie i namiętność.
Pamiętaj, jesteś odpowiedzialna nie tylko za uczucia, któremasz
w sercu swoim dla kogoś, ale także za to, jakie budzisz w drugiej

istocie. Skromność gestów i ruchów, postawy całego ciała, ustrzeże
i uchroni skarb twego serca dla wielkiej miłości, dla towarzysza

całego twojego życia, przyszłego ojca twoich dzieci.

Przypatrzcie się cięciom na twarzy Jasnogórskiej Pani. To rycerska Pani,
zna walkę i krew. Jesteście Jej dziećmi, dziećmi Jej rycerskiego Narodu.

Czystość kosztuje i to drogo kosztuje, to cnota rycerska, cnota zwycięzców
i ludzi odważnych. Tchórzów i wygodnisiów na nią nie stać. Trzeba o nią

walczyć, trzeba się nad nią nieraz upracować do krwi. Do krwi ciała i serca.
Jeśli Marię Goretti, dziewczynkę spod włoskiego nieba, stać było - z miłości
dla Chrystusa i JegoMatki - namęczeńską śmierć w obronie czystości, to
czyż polskich dziewcząt wpatrzonych w zranione Oblicze Jasno-górskiej
Królowej nie stać na odwagę czystości i skromności? Czy nie stać was na

przeciwstawienie się nieskromnej modzie, a choćby namęczeństwo opinii?

UWIERZ W S IEB I E
TAK JAK JA W C IEB I E W IERZĘ

Kardynał, przypominając młodym dziewczynom o niepopularnych dziś cnotach,
takich jak czystość czy pokora, zauważa jednocześnie, że ich pielęgnowanie jest
bardzo trudne - wymaga ciężkiej pracy, odwagi i rycerskości. Jednocześnie szczerze
wierzy, że współczesne mu kobiety mają siłę, aby się tej pracy podjąć. Co więcej, jest
przekonany, że dysponują one wystarczającą zawziętością i uporem, aby
przeciwstawiać się nurtom, które nie współgrają z ich światopoglądem i wytrwać
nawet wówczas, kiedy przyjdzie im bronić w pojedynkę najważniejszych dla nich
wartości. Wyszyński ma również receptę dla tych dziewcząt, które czują się zbyt
słabe, aby wytrwać w tej walce. Jest nią oddanie się w opiekę Niepokalanej.



Kardynał wielokrotnie podkreślał, że Kościół nie może sprzeciwiać się awansowi
społecznemu kobiet. Co więcej, zawsze ciepło wyrażał się o kobietach kształcących
się i wykształconych, uważając za rzecz korzystną, że niektóre zawody – szczególnie
te związane z kontaktami społecznymi – coraz częściej wykonywane są przez
przedstawicielki płci pięknej, które świetnie się w nich odnajdują ze względu na
swoje predyspozycje. Stanowczo podkreślał też równość kobiety i mężczyzny -
bardzo ważne było dla niego przypominanie, że społeczeństwo wobec obu płci
powinno mieć podobne wymagania.

Prymas Tysiąclecia był zdania, że kobieta może wypełniać swoje powołanie na różne
sposoby, czego nie omieszkał przypominać w swoich publicznych wystąpieniach.
Podkreślał, że nie wszystkie przedstawicielki płci pięknej są powołane do życia
rodzinnego, ale również one mają prawo do realizacji w życiu społecznym. Co
więcej, ich rola jest niezastąpiona - pierwiastek kobiecy jest w naszej rzeczywistości
bardzo potrzebny, stanowi bowiem idealne zrównioważenie męskiej, czasami trochę
nieokrzesanej siły. Zdaniem Prymasa Tysiąclecia, kobieta może więc zmienić świat,
jeśli odpowiednio użyje swojej niezwykłej siły. Podkreślał jednak, że aby to się stało,
młode dziewczyny muszą pozostać sobą i pielęgnować w sobie cechy, które
świadczą o ich wyjątkowości.

Abyśmymogli osiągnąć w świecie współczesnym prawdziwą
kulturę, bardziej ludzką, a przez to bardziej Bożą, potrzeba

harmonijnego współdziałania w życiu i całej duchowości
współczesnej, elementówmęskich i kobiecych […]. Nadzieja
odrodzenia kultury – aby była bardziej ludzka – już się […]
kształtuje, bo świat kobiecy dochodzi do głosu w różnych

dziedzinach życia: w wychowaniu, wmedycynie, w kulturze
twórczej i literackiej, a nawet w architekturze itp.1

WYPEŁNIAJ SWOJE POWOŁANIE

Przypisy:

1. Kardynał Stefan Wyszyński, O godności kobiety, SUMUS, 2020.
Pozostałe cytaty pochodzą z listu Kardynała StefanaWyszyńskiego wygłoszonego 27 lipca 1958
roku na Jasnej Górze.



Weź
swój krzyż

ROZMOWA MONIKI PIOSIK Z MICHAŁEM ULEWIŃSKIM



Michał, w zeszłym roku przeszedłeś 1700 km
z krzyżem na plecach. Obraną przez siebie
trasą, z początkiemwmiejscowości Różaniec,
wyrysowałeś na Polsce znak krzyża, skąd ten
pomysł? Dlaczego zdecydowałeś się na taką
nietypową pielgrzymkę?

Ta podróż jest wynikiem mojego nawrócenia. W ostatnim czasie
szczególnie bliska stała mi się misja jaką dla Polski objawił Jezus
św. siostrze Faustynie. Powiedział, że „Polskę szczególnie
umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją
w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje
świat na ostateczne przyjście moje” (Dz. 1732). Uważam, że nie
stanie się to bez głębokiej przemiany naszych sumień
i odpokutowania za nasze narodowe grzechy. Z tego właśnie
powodu, w celu zadośćuczynienia za grzechy Polaków i oddania
całego naszego narodu w ręce Boga ruszyłem w drogę
z krzyżem. Chciałem też opieczętować cały nasz kraj Krzyżem
Chrystusa, aby Bóg wziął nas w opiekę.

Jeśli kto chce pójść zaMną,

niech się zaprze samego siebie,

niech weźmie krzyż swój

i niechMnie naśladuje.

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je;

a kto straci swe życie zmego powodu, znajdzie je.

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek,

choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?

Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Mt 16, 24-26



Jak teraz, z perspektywy czasu oceniasz tę
podróż? Czego nauczyła się ta 60 dniowa
wędrówka?

Duchowo to był zupełnie niesamowity i błogosławiony czas.
W drodze, w którą przecież wyruszyłem jedynie z wielkim,
trzymetrowym krzyżem i małym plecaczkiem, przekonałem się
co to znaczy prawdziwe zaufanie do Boga. Wyruszyłem tak jak
stałem, po 33 dniowych rekolekcjach według św. Ludwika
Grignion de Mon�ort i zawierzeniu się Chrystusowi przez ręce
Maryi w Gietrzwałdzie. Podczas drogi niczego mi nie brakowało,
co więcej każda moja modlitwa i prośba były natychmiast
wysłuchane. Nawet takie najmniejsze sprawy jak to, że chętnie
napiłbym się kawy. Jak tylko ufnie poprosiłem o to Jezusa to za
chwilę zjawiał się ktoś z kim mogłem ją wypić. Dopiero tam
w drodze zrozumiałem co to znaczy, że Bóg nas słucha nawet
w najdrobniejszych kwes�ach. Naprawdę zobaczyłem działanie
Boga w realnym życiu. Nauczyłem się niezachwianie wierzyć, że
nasze modlitwy są wysłuchiwane. Zwłaszcza, gdy działamy
w Bożej sprawie to On nigdy, absolutnie nigdy nie pozostawi nas
samym sobie. Fizycznie to był ogromny wysiłek i jakieś trzy
tygodnie zajęło mi potem dojście do siebie, ale wspominam tę
podróż jako naprawdę piękny czas. Czas, który uformował moją
wiarę i mnie na kolejne miesiące.

Mówisz, że „uformował na kolejne miesiące” -
czyli zgodzisz się ze stwierdzeniem, że Bóg
nas przygotowuje do naszego powołania krok
po kroku?

Zdecydowanie tak. Często byśmy chcieli wiedzieć wszystko od
razu, poznać przyszłość i swoje własne powołanie w jednym
momencie. Myślę, że w ogromnej większości przypadków to
właśnie poprzez pomniejsze próby oraz wydarzenia naszego



życia Bóg nas prowadzi i umacnia. W ten właśnie sposób
uzdalnia nas do coraz większego i mocniejszego zawierzenia
oraz do coraz bardziej radykalnego oddania się Mu. Dzięki
kolejnym krokom możliwe staje się powierzenie siebie nie tylko
tak „słownie”, ale „faktycznie” razem z całym naszym życiem
i naszymi czynami. To jest właśnie element kształtowania w nas
zaufania do Boga, małymi rzeczami Bóg przekonuje nas, że
rzeczy wielkie również są możliwe.

Taka podróż przez Polskę chcąc nie chcąc
miaławymiarpokutypublicznej. Byłmoment,
że o Twojej wędrówce było naprawdę głośno
w mediach. Czy chodziło Ci o to, żeby w jakiś
sposób tym czynem obudzić nas wszystkich -
Polaków?

Powiem tak: w pierwszej kolejności była to dla mnie podróż
zadośćuczynienia i zawierzenia. W ciągu dnia praktycznie cały
czas się modliłem, odmawiałem codziennie 4 części różańca
i dodatkowo 3 nowenny pompejańskie. Zainteresowanie ze
strony ludzi i mediów wcale nie pomagało, a czasem wręcz
przeszkadzało i nigdy też nie było moim celem. Mam takie
poczucie, że dzisiaj na siłę szukamy emocjonalnych uniesień,
robimy z naszego życia takie małe „przedstawienia”, próbując coś
komuś „udowodnić”. Z resztą świadczy też o tym ilość lajków
pod postami na moim fanpage’u. Posty, w których
informowałem o postępach na trasie zbierały dużo więcej reakcji
niż te, w których piszę o konkretnych inicjatywach
modlitewnych i wezwaniach do zadośćuczynienia. Ja osobiście
uważam, że o pokucie nie powinniśmy jedynie mówić, ale
powinniśmy przede wszystkim próbować uczyć się tą pokutą
żyć. Ona powinna być nieodłączną częścią naszej codzienności,
a nie jednorazowym zrywem. Mało kto dziś jest gotowy na



prawdziwe poświęcenie i zaparcie się samego siebie. Nie
komentarzami, nie lajkami zmienimy naszą rzeczywistość,
potrzebne są konkretne czyny i konkretna postawa, którą
będziemy codziennie reprezentować. Kiedy jak nie teraz jest
czas na prawdziwą pokutę? Wszyscy widzimy co się dzieje na
świecie i jak niespokojne czasy nadchodzą. Teraz jest czas na
pokutę, teraz właśnie wszyscy powinniśmy stanąć do walki o to
by Polska, jako naród, umiała być posłuszna woli Bożej.

No właśnie bo pielgrzymka z krzyżem to nie
koniec Twoich inicjatyw. Już od prawie roku
peregrynujesz z figurąMatki Bożej Fatimskiej
po całej Polsce. Ostatnio też namawiasz do
walki o błogosławieństwo dla Polski i o to by
Polska była posłuszna woli Bożej poprzez
wspólne odmawianie różańca do Królowej
Maryi, opowiedz o tym.

Tak, od zeszłego roku, całe swoje życie podporządkowałem
Bogu. Jeżdżę po całym kraju i odwiedzam różne parafie. Cały
czas sam też się dzięki temu nawracam. Mam takie poczucie, że
dużo mówimy o pojednaniu w naszym narodzie o poruszeniu
serc Polaków, co jest oczywiście ważne, ale zapominamy
o chrystocentryzmie. O tym, że to przede wszystkim serce Boga
powinniśmy poruszyć naszą ufną modlitwą i postawą całego
życia. To my się mamy umniejszać, tak by Bóg mógł odbierać
sobie należną, coraz większą chwałę. Powinniśmy, jako ludzie
wierzący i przekonani o duchowej misji naszego narodu starać
się coraz bardziej uświęcać. Jakość naszych modlitw, a nie tylko
ich ilość ma znaczenie. Wszystkich na siłę nie zbawimy, ale
mamy możliwość sami, już zdając sobie sprawę z konieczności
podążania za Chrystusem, pogłębiać naszą relację z Bogiem.
Głęboko wierzę, że Maryja jako nasza Królowa i Matka pomoże
nam w tym, dlatego postanowiłem rozpocząć wspólną,
narodową krucjatę modlitewną.



Ogromnie wierzysz w moc różańca
i orędownictwa Maryi, często odnosisz się do
polskich mistrzów duchowości ostatnich lat
takich jak: prymas Hlond, św. Maksymilian
Kolbe czy już za chwilę ogłoszony
beatyfikowanym prymas Wyszyński – czy to
ich wyjątkowe nabożeństwo do Najświętszej
Maryi Panny jest dla Ciebie wzorem?

Tak, zdecydowanie tak. Mamy wiele przekazów z historii, że to
samo Niebo wybrało Polskę, aby przygotowała powtórne
przyjście Chrystusa. Maryja sama nazwała się Królową Polski
o czym od dawna wiemy. W Gietrzwałdzie – jedynych uznanych
przez Kościół objawieniach Maryjnych w Polsce – prosiła
właśnie o to, byśmy codziennie odmawiali różaniec. Św.
Maksymilian Kolbe stworzył m.in. Bractwo Rycerzy
Niepokalanej. Prymas Hlond powtarzał, że jedynie używając
różańca Polska odniesie prawdziwe zwycięstwo, że ufność
i modlitwa są najważniejsze. Dodawał, że tu nie chodzi o sprawy
osobiste czy narodowe, ale o sprawy Boże – modlitwa za Polskę
jest bardzo ważna bo chodzi o to by Polska mogła przyjąć
Królestwo Boże i rozszerzyć je na cały świat. Kard. Wyszyński
mawiał, że tam gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej
zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią prawdziwych cudów
swojej potęgi - sam wielokrotnie powtarzał, że w swoim życiu
wszystko postawił na Maryję. Z kolei to św. Jan Paweł II
powierzył, zgodnie z prośbą Maryi w Fa�mie cały świat Jej
Niepokalanemu Sercu. To są pojedyncze przykłady polskich
autorytetów duchowych tylko z ubiegłego stulecia. Tak,
zdecydowanie wierzę, że zawierzenie się w opiekę Maryi
i codzienny różaniec są najważniejszym lekarstwem
w dzisiejszym świecie. Uważam też, że Polska i my, jako Polacy,
jesteśmy wręcz zobowiązani na te wołania z samego Nieba
o modlitwę różańcową i o posłuszeństwo woli Bożej po prostu
odpowiedzieć.



Z tego comówisz, ale przede wszystkim z tego
co robisz przebija głęboka wiara i poczucie
misji. Jak Ci się udaje tak wyraźnie żyć
ewangelią i trwać w tym postanowieniu?
Dzisiejszy zlaicyzowany świat, szczególnie
nam, młodym ludziom wcale nie ułatwia
realizowania ufnej postawywiary.

Wiara to łaska, bez tego, bez działania Ducha Świętego nie damy
rady. Codzienna Eucharys�a i różaniec, które osobiście sam
praktykuję - hartują charakter - przekonałem się, że to nie są
tylko puste słowa, powtarzane na kazaniach. Ale nie jest też tak,
że człowiek się nawróci i to wystarczy. Trwanie przy Bogu to
zawsze jest codzienna walka z naszymi słabościami i nawykami.
Osobiście uważam, że im mniej pozostawimy sobie wolnego
czasu na różne rozmyślania, tym lepiej. Im mniej dajemy się
rozpraszać informacyjnym szumem z telewizji czy Internetu tym
łatwiej się otworzyć na świat duchowy. Ważna jest dyscyplina,
czasem nawet radykalizm w swoich postanowieniach – dla Boga
zawsze warto. Tym chyba charakteryzuje się wiara i powołanie,
że mimo trudności i tego, że robisz rzeczy, w których wcale nie
czujesz się pewnie, które są niepopularne i wbrew codziennym
modom, to nadal masz do tego zapał, wiesz, że to ma sens
i absolutnie nie możesz i nie chcesz z nich zrezygnować. Bóg
naprawdę uzdalnia nas do przekraczania samych siebie, tylko
musimy wyrazić chęć by za Nim tą drogą Ewangelii pójść.

Bóg zapłać za rozmowę i piękne świadectwo.

Dziękuję. Z Panem Bogiem.

Michał Ulewiński prowadzi na Facebooku strony „Państwo Boże”
oraz „Różaniec Królowej Maryi”.



Maryja
w Piśmie Świętym
jako Arka Przymierza

PAWEŁ GŁOWACKI



Święty Łukasz w pierwszym i drugim rozdziale Ewangelii
spisanej przez niego, nawiązuje do wielu tekstów i wątków
starotestamentowych, które interpretuje z perspektywy narodzin,
życia i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim
chce on ukazać, że w narodzinach Jezusa, syna Maryi, który jest
prawdziwie Synem Bożym, spełniają się wszystkie oczekiwania
Izraela. Dlatego w Ewangelii wg. św. Łukasza mamy poruszone
takie wątki jak wybawienie Reszty Izraela czy zwiastowanie radości
mesjańskiej przez anioła Gabriela Córze Syjonu. W tej narracji
ewangelicznej Córą Syjonu jest właśnie Maryja. Ewangelista
przedstawia Maryję w ten typowo starotestamentalny sposób,
poprzez fakt nawiązania do proroctwa z Księgi Sofoniasza 3,14-17.
Według św. Łukasza to proroctwo, które pochodzi z czasów
wygnania i niewoli Babilońskiej wypełnia oraz spełnia się w osobie
Maryi1. Takie porównanie matki mesjasza do eschatologicznej Córy
Syjonu, która była personifikacją Izraela, prowadzi do znaczących
wniosków doktrynalnych w teologii katolickiej, w szczególności
odnośnie całkowitej bezgrzeszności Najświętszej Maryi Panny.



Dla wielu Ojców Kościoła i starożytnych pisarzy chrześcijańskich
Maryja w pierwszym rozdziale Łukaszowej Ewangelii
przedstawiona jest także w sposób pośredni jako nowa, druga
Ewa2. Spotkanie i rozmowa anioła Bożego z nową Ewą czyli Maryją
nawiązuje do spotkania i rozmowy upadłego anioła w ogrodzie
Eden z Ewą. W wyniku rozmowy Ewy z wężem mamy śmierć
i potępienie, a w rezultacie rozmowy dobrego anioła z nową Ewą,
Maryją mamy życie i wieczne zbawienie. Ewa uwierzyła
zwodzicielowi, a Maryja uwierzyła Bożemu posłańcowi. Również
Magnificat Maryi nawiązuje do Starego Testamentu i jest
przedstawiony i oparty na dziękczynieniu Anny wyrażonemu Bogu
za jej dziecko Samuela w 2 Sm 2, 1n. Z kolei scena zwiastowania
przypomina ukazanie się anioła Gedeonowi etc3. Dlatego na
podstawie nawet bardzo pobieżnej analizy można dojść do
wniosku, że w żadnym innym fragmencie biblijnym nie
powiedziano tak dużo o Maryi jak w słynnej Ewangelii Dzieciństwa.
Pierwszy rozdział Ewangelii wg. św. Łukasza również poświęcony
jest Janowi Chrzcicielowi. Dotyczy on m. in. zapowiedzi
wygłoszonej przez anioła Gabriela kapłanowi Zachariaszowi
w Świątyni Jerozolimskiej o cudownych narodzinach przez starszą
już jego żonę Elżbietę. Fragment ten jest jakby przygotowaniem do
tego co ma nastąpić później czyli do kluczowego momentu
zwiastowania. Ten sam Boży wysłannik, archanioł Gabriel
przychodzi do młodej dziewczyny o imieniu Maryja, aby przekazać
jej Dobrą Nowinę. Wyjaśnia jej, że w przyszłości pocznie i porodzi
Syna, któremu nada imię Jezus. Będzie to cudowne dziecko,
ponieważ jest ono Synem Boga oraz będzie ono przyszłym królem
Izraela. W tym jakże ważnym fragmencie mamy ukazaną nie tylko
godność królewską mesjasza (zob. Łk 1,31-33) ale również
i pośrednio przedstawiony jest królewski status Maryi, jako
królowej matki (hebr. gewira)4. Pod koniec zwiastowania



anielskiego Maryja daje przyzwolenie swojej woli na usłyszane
słowo. Jest to słynne maryjne fiat. Maryja, która jest pierwszą
uczennicą Chrystusa od razu udaje się z tą dobrą nowiną
o cudownym poczęciu i przyszłych narodzinach swego syna do
starszej wiekiem, krewnej Elżbiety. Ten moment nazywany jest
nawiedzeniem. Wielu uczonych wskazuje, że Łukaszowa scena
nawiedzenia czyli odwiedzenia Elżbiety przez Maryję oparta jest na
opisie sprowadzenia Arki do Jerozolimy przez króla Dawida5.
Między Łk 1,39-56, a 2 Sm 6,1-16 występują znaczące
podobieństwa i paralelizmy, które mają za zadanie zaprezentować
Maryję jako Arkę Nowego Przymierza, a przez ten fakt ukazać m.in.
prawdziwe Bóstwo Chrystusa Pana, który jest tym samym Panem
przebywającym w starotestamentowej Arce Przymierza6.

Pierwszym pośrednim nawiązaniem sugerującym paralelizm tych
dwóch biblijnych fragmentów jest fakt, że obydwa te natchnione
teksty rozpoczynają się od stwierdzenia, że Dawid i Maryja
powstali i udali się w drogę do tego samego terenu geograficznego
czyli do ziemi judzkiej. Dom krewnej Elżbiety i kapłana Zachariasza,
do którego udała się Maryja według tradycji znajdował się w Ain
Karim, jakieś dziewięć kilometrów na zachód od Jerozolimy. Z kolei
Arka Przymierza znajdowała się na wzgórzu judzkiej Bali w domu
Abinadaba. Jednym słowem, celem obydwojga głównych
bohaterów, Maryi i Dawida są górskie okolice Judei7:

Dawid i wszyscy ludzie
towarzyszący mu, powstawszy,
udali się w kierunku judzkiej Baali,
aby sprowadzić stamtąd
Arkę Boga…

2 Sm 6,2

W tym czasie Maryja wybrała się
i poszła z pośpiechem w góry do
pewnego miasta
w [pokoleniu] Judy.

Łk 1,39



Drugą przesłanką pozwalającą nam wysunąć wniosek, że
św. Łukasz przedstawia Maryję jako Arkę Przymierza jest fakt
postawienia podobnego pytania przez Dawida oraz Elżbietę.
W relacji z drugiej Księgi Samuela w trakcie przeprowadzki Arki
Przymierza szarpnęły woły na klepisku Nakona i Arka Przymierza
upadłaby na ziemię. Uzza dotknął i przytrzymał Arkę przed
upadkiem i natychmiast zginął. Zgodnie z wcześniejszym
poleceniem Bożym Arka była tak święta, że nikt nie mógł jej
dotykać, a lewici, którzy zazwyczaj nosili arkę nosili ją na złotych
drążkach, aby jej właśnie nie dotknąć. Uzza przekroczył to Boże
polecenie i sacrum spotkało się z profanum w wyniku czego
grzeszny człowiek umarł. Dawid, przeniknięty grozą na myśl
o niesłychanej świętości Arki, świadomym swojej niegodności
wobec obecności tego przedmiotu zadaje pytanie, które powiela
identycznie Elżbieta zamieniając jedynie sformułowanie Arka Pana
na Matka Pana. Jednym słowem, oba zdania przedstawiają taką
samą myśl z wyjątkiem dokonanej świadomie zamiany słów przez
Łukasza wskazującej, że od tej pory to Maryja jest Arką Przymierza,
świętym naczyniem niosącym Bożą obecność8:

Jakże przyjdzie do mnie Arka
Pańska?

2 Sm 6,9

A skądże mi to, że Matka mojego
Pana przychodzi do mnie?

Łk 1,43

Jan Chrzciciel na głos Maryi poruszył się, podskoczył z radości
w łonie Elżbiety. Na to wyrażenie Elżbiety poruszyło się z radości
ewangelista Łukasz użył greckiego słowa σκιρτάω, które jest tym
samym greckim słowem opisującym taniec króla Dawida na widok
Arki Przymierza, która została wprowadzona do miasta Jerozolimy
(2 Sm 6,16). Słowo to zostało użyte w jednym ze starożytnych



tłumaczeń Starego Testamentu na język grecki, tak zwanym
tłumaczeniu Symmacha9. Tak jak Dawid, który nosił lniany efod
czyli kapłański strój podskoczył z radości przed Arką, podobnie
i Jan Chrzciciel, który był z kapłańskiego rodu Aarona, w łonie
Elżbiety poruszył się, podskoczył z radości przed ark Arką
Przymierza, Maryją10:

Dawid wtedy tańczył z całym
zapałem w obecności Pana,
a ubrany był w lniany efod.[…]
Kiedy Arka Pańska przybyła do
Miasta Dawidowego, Mikal, córka
Saula, wyglądała przez okno i
ujrzała króla Dawida, jak
podskakiwał i tańczył przed
Panem…

2 Sm 6,14.16

Miał on żonę z rodu Aarona,
a na imię było jej Elżbieta. […]
Oto, skoro głos Twego
pozdrowienia zabrzmiał
w moich uszach, poruszyło się
z radości dzieciątko w moim
łonie.

Łk 1,5.44

Podobieństwa i paralele między Starym i Nowym Testamentem, za
pomocą których Łukasz nawiązuje do 2 Sm 6 oraz przedstawia
Maryję jako Arkę Przymierza są nie tylko kontekstualne ale równie
i Maryja zostały powitane wielkim okrzykiem. Identyczne greckie
słowa, κραυγῇ oraz φωνὴ pojawiają się w obu biblijnych tekstach.
Co więcej, Łukasz użył bardzo rzadkiego słowa – ἀνεφώνησεν - na
powitanie Maryi przez Elżbietę w Łk 1,42. W Nowym Testamencie
słowo to występuje tylko jeden raz i to właśnie w opisie
nawiedzenia, natomiast w Septuagincie występuje słowo to tylko
pięć razy i to zawsze na oznaczenie aklamacji liturgicznej



koncentrującej się wokół Arki Przymierza (zob. 1 Krn 15,28;
16,4.5.42; 2 Krn 5,13)11. Według Łukasza Elżbieta wydała głośny
okrzyk w obecności nowej Arki Przymierza:

Dawid wraz z całym domem
izraelskim prowadził Arkę
Pańską, wśród radosnych
okrzyków [gr. κραυγῆς] i grania
[gr. φωνῆς] na rogach.

2 Sm 6,15

Wydała [gr. ἀνεφώνησεν] ona
okrzyk [gr. κραυγῇ]
i powiedziała (…) Oto, skoro głos
[gr. φωνὴ] Twego pozdrowienia
zabrzmiał w moich uszach,
poruszyło się z radości
dzieciątko w moim łonie.

Łk 1,42.44

Arka Pańska zanim została zabrana do miasta Dawidowego,
Jerozolimy to wpierw przebywała w domu Obed-Edoma.
Obecność Arki Bożej stała się źródłem błogosławieństwa dla
mieszkańców tego domu podobnie jak obecność Maryi w domu
Zachariasza i Elżbiety stała się przyczyną błogosławieństwa dla ich
domu12. Przedłużając tę paralelę, można powiedzieć, że tak jak
w Arce Starego Przymierza upatruje się źródła błogosławieństwa
dla ludu starotestamentowego, tak Maryja jako
Arka Nowego Przymierza jest błogosławieństwem dla ludu
nowotestamentowego13:

Doniesiono królowi Dawidowi: Pan
obdarzył błogosławieństwem
rodzinę Obed-Edoma i całe jego
mienie z powodu Arki Bożej.

2 Sm 6,12

G d y E l ż b i e t a u s ł y s z a ł a
pozdrowienie Maryi, […] Duch
Święty napełnił Elżbietę.

Łk 1,41



Arka Przymierza pozostała w górskim miasteczku w domu Obed-
Edoma przez trzy miesiące. Podobnie Maryja przebywa w domu
Elżbiety przez około trzy miesiące. W obu przypadkach pobyt
określony jest przez termin trzech miesięcy. Łukasz nie
przypadkowo podaje okres około trzech miesięcy (Łk 1,56). Mógł
użyć innego sformułowania np. Maryja pozostała w domu Elżbiety
aż do narodzin Jana. Ewangelista Łukasz jednak tak nie postąpił,
ponieważ chciał wyraźnie nawiązać do opisu przeniesienia Arki
przez króla Dawida do Jerozolimy z drugiej Księgi Samuela
rozdziału szóstego oraz przez ten fakt pokazać, że Maryja
w rzeczywistości Nowego Przymierza jest prawdziwą
Arką Pańską14:

I Arka Pańska pozostawała w
domu Obed-Edoma z Gat przez
trzy miesiące.

2 Sm 6,11

Maryja pozostała u niej około
trzech miesięcy; potem wróciła
do domu.

Łk 1,56

Maryja Arką Przymierza w Łk 1,35

W momencie zwiastowania anielskiego dochodzi do dialogu
między Najświętszą Maryją Panną, a Bożym wysłannikiem
archaniołem Gabrielem. Głównym przesłaniem jakie anioł miał
przekazać Maryi było to, że Bóg wybrał ją jako matkę Mesjasza,
który zarazem jest Synem Bożym. Jednak dla żydowskich
czytelników I w. n. e. opis nawiedzenia sugerował coś więcej. Nie
tylko nadszedł upragniony czas ery mesjańskiej, w którym dojdzie
do cudownego poczęcia Syna Bożego ale również Bóg przywróci
na nowo swoją szekine czyli obłok Bożej chwały. Obłok chwały
Pańskiej zstąpił na Przybytek i Arkę Przymierza gdy Izraelici



skończyli budować swoje sanktuarium zwane Przybytkiem oraz
kiedy umieścili w jego centrum Arkę Przymierza (zob. Wj 40,
21.33-38). Później syn Dawida, Salomon wybudował Bogu Jego
mieszkanie, dom czyli tak zwaną Świątynie Jerozolimską, w której
Bóg zamieszkał w postaci obłoku Chwały. Ten obłok Bożej chwały
postrzegany był przez Izraelitów jako widzialny znak Obecności
Boga wśród Ludu Wybranego. Jednak chwała Pańska napełniła i
wypełniła Świątynię dopiero wtedy gdy kapłani wnieśli do jej
centrum, do miejsca Świętego Świętych Arkę Przymierza (zob. 1 Krl
8,10-11). Niestety po długim i obfitującym okresie pomyślności dla
Izraela nadszedł czas rozpadu i podziału jego królestwa, a w efekcie
zniszczenia Świątyni Jerozolimskiej przez Babilończyków. Według
proroka Ezechiela, tuż przed zniszczeniem Świątyni, obecność
Boża czyli obłok chwały Pańskiej opuścił Świątynię oraz Jerozolimę
(zob. Ez 10). Dlatego każdy Żyd obeznany z Pismem Świętym i
Tradycją Izraela gdy czytał słowa w Łk 1,35 o tym, że moc
Najwyższego osłoni Cię (Łk 1,35) wiedział, że chodzi tu o obłok
Bożej Obecności15:

I nie mógł Mojżesz wejść do
Namiotu Spotkania, bo
spoczywał [gr. ἐπεσκίαζεν] na
nim obłok i chwała Pana
wypełniała przybytek.

Wj 40,35

Duch Święty zstąpi na Ciebie
i moc Najwyższego osłoni Cię
[gr. ἐπισκιάσει].

Łk 1,35

Pierwsza połowa tego Łukaszowego wersetu analogicznie odnosi
się do drugiej jej części wskazując, że Duch Święty odnosi się do
mocy Najwyższego, a zstąpienie jest równoważne z osłonięciem.
Hagiograf pragnąc utrzymać starotestamentowy klimat i kontekst
zestawił Ducha z Mocą nie używając jeszcze do tych dwóch



rzeczowników przedimków określonych. Jest to wyraźnie
zamierzony zabieg przez tego Ewangelistę, dzięki któremu pragnął
odwołać się on do starotestamentowego postrzegania Ducha
Bożego jako życiodajnej mocy i siły, która to ma zostać wylana
w epoce mesjańskiej na niespotykaną jeszcze skalę (zob. Jl 3,1-5;
Dz 2,17-21). Duch Boży ma zostać wylany, a przyszły mesjasz ma
go obficie posiąść (zob. Iz 11,1-2)16. Ewangelista Łukasz użył
bardzo rzadkiego greckiego słowa έπισκιάζειν, które dosłownie
oznacza zacienić, osłonić. W ten sposób Łukasz czyni wyraźną
aluzję do fragmentu z Księgi Wyjścia 40,35 co potwierdza również
wielu uczonych katolickich, protestanckich oraz żydowskich17.
W tym wersecie z Księgi Wyjścia mowa jest o tym, że Boża
obecność w postaci obłoku zstąpiła na Namiot Spotkania oraz na
znajdującą się w środku, a dokładniej w samym jej centrum Arkę
Przymierza (zob. Wj 40,21). Analogicznie, Łukasz chciał ukazać
swoim czytelnikom, że obłok chwały Bożej, który opuścił Świątynię
Jerozolimską tuż przed jej zniszczeniem powrócił na nowo i Boża
Obecność w postaci Ducha Świętego zstąpiła na Maryję, tak jak
niegdyś Boża obecność w postaci obłoku zstąpiła na Arkę
Przymierza18. Łukasz poprzez fakt uczynienia aluzji go tego
fragmentu z Księgi Wyjścia przedstawia Najświętszą Maryję Pannę
jako nowe miejsce przebywania Boga na ziemi, jako Arkę
Przymierza, na którą zstąpiła i ją osłoniła Boża Obecność w postaci
Ducha Świętego, aby prawdziwy Bóg z Boga, Jednorodzony Syn
Boży mógł w niej zamieszkać i rozbić swój namiot między nami
(por. J 1,14)19.

Zawartość Starej i Nowej Arki Przymierza

Uczeni od wieków zastanawiają się i dyskutują nad zawartością
Arki Przymierza. Istnieje wiele różnych opinii co do tego jaka była
dokładna zawartość Arki Przymierza oraz w jakim konkretnie



okresie czasu znajdowały się w Arce przedmioty. Niektórzy bibliści
wysuwają nawet taki wniosek, że Arka Przymierza w okresie
czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów przez pustynię nie
zawierała w sobie żadnego przedmiotu/przedmiotów i była tylko
pustą skrzynią. Inni z kolei twierdzą, opierając się na fragmencie
z Księgi Liczb 21,8-9, że miedziany wąż wykonany przez Mojżesza,
który został umieszczony na palu w trakcie trwania plagi
jadowitych węży zesłanych przez Boga jako kara za grzech Izraela,
został umieszczony w środku Arki Przymierza. Później przed
złożeniem Arki do Świątyni wybudowanej przez Salomona ten
przedmiot miał zostać z niej usunięty. Jednak takie marginalne
opinie wśród uczonych nie spotkały się z większą aprobatą
środowiska naukowego, gdyż nie mają zbyt dobrego, a w zasadzie
żadnego ugruntowania w tekście Starego Testamentu ani w tradycji
pozabiblijnej. Co więcej, takie hipotezy wręcz zaprzeczają temu co
w tradycji kapłańskiej oraz deuteronomistycznej zostało
powiedziane o zawartości Arki Przymierza (zob. Wj 25,16;40,20;
Pwt 10,1-5). Jednak z drugiej strony te fragmenty z obu tradycji
przekazu historii o Arce Przymierza, które mówią o tym, że Bóg
nakazał Mojżeszowi umieścić do środka Arki tablice przykazań nic
nie wspominają o jakichś innych artefaktach znajdujących się we
wnętrzu tej świętej skrzyni. Ponadto, za czasów Świątyni
Salomona, kiedy Arka została umieszczona w jej wnętrzu, autor
pierwszej Księgi Królewskiej wyraźnie wspomina, że Arka
Przymierza nie zawierała w sobie żadnych innych przedmiotów
oprócz tablic Przymierza (zob. 1 Krl 8,9; 2 Krn 5,10). Dlatego wielu
biblistów próbuje wyjaśnić pozorną sprzeczność i zharmonizować
ze sobą te dwie informacje mówiące o tym, że z jednej strony tylko
tablice z dziesięciorgiem przykazań znajdowały się we wnętrzu Arki
Przymierza, a z drugiej strony tak jak to podaje natchniony autor
listu do Hebrajczyków - którym mógł być prawdopodobnie sam



apostoł Paweł - że w Arce Przymierza znajdowały się trzy
przedmioty: wspomniane już tablice Przymierza, laska Aarona oraz
złote naczynie z manną (zob. Hbr 9,4). Dodatkową informacją,
która jeszcze bardziej wszystko komplikuje jest fakt, że w Księdze
Liczb Bóg nakazał umieścić laskę Aarona przed Arką Przymierza,
a nie w jej wnętrzu (zob. Lb 17,25). Odnośnie manny z nieba to
zanim jeszcze została zbudowana Arka, Mojżesz nakazał położyć
ten cudowny chleb z nieba, którym byli karmieni przez Boga
Izraelici w czasie ich wędrówki do Ziemi Obiecanej, przed tablicami
zawierającymi dziesięcioro przykazań Pańskich (zob. Wj 16,33-34).
Jak w takim razie można pogodzić i zharmonizować ze sobą te kilka
na pozór sprzecznych informacji? Uczeni podają wiele przeróżnych
rozwiązań w celu wyjaśnienia tej niejasności. Po pierwsze, trzeba
wyraźnie odróżnić i określić różne etapy, na których znajdowała się
Arka. Powyższe fragmenty nie dotyczą jednego przedziału
czasowego, w którym występowała Arka Przymierza. Po drugie,
autor jednego z listów wchodzącego do pism Nowego Testamentu
tzw. listu do Hebrajczyków jest nieomylnym, a przede wszystkim
natchnionym interpretatorem i komentatorem Starego
Testamentu. Nie opierając się tylko na tej przesłance, a nawet ją
odrzucając – takie stanowisko jest modne wśród liberalnych i nie
wierzących badaczy – wielu uczonych podziela pogląd, który
wyraża Nowy Testament o zawartości tych trzech przedmiotów
znajdujących się w Arce Przymierza. Jak zostało już wcześniej
napisane, powyższe teksty odnoszące się do zawartości Arki
dotyczą różnych przedziałów czasowych, które w zasadzie są
bardzo odległe od siebie20. Prawdą jest, że za czasów króla
Salomona nie było już laski Aarona oraz złotego naczynia z manną
w Arce Przymierza. Jednak te przedmioty mogły, a nawet z całym
prawdopodobieństwem występowały w Arce Przymierza
wcześniej, a dokładniej to za czasów Mojżesza. Mogły one również



występować nawet i później, w okresie życia Jeremiasza, który był
prorokiem i kapłanem pełniącym służbę w Świątyni Jerozolimskiej.
Zamiarem autora listu do Hebrajczyków było mówienie
o Przybytku i o Świętym Świętych znajdującym się na pustyni za
czasówMojżesza, a nie o Świątyni znajdującej się w Jerozolimie. Co
więcej, niektórzy uczeni wskazują, że stwierdzenie, że w Arce
Przymierza nie znajdowało się nic oprócz dwóch kamiennych tablic
(zob. 1 Krl 8,9) pozwala wyciągnąć wniosek, że poprzednio musiały
być inne rzeczy, które znajdowały się w środku Arki Przymierza,
w szczególności gdy tradycja rabiniczna oraz sam Apostoł Paweł,
bądź inny natchniony autor listu do Hebrajczyków wspominają
o tym, że w Arce Przymierza również znajdowała się laska Aarona
oraz złote naczynie z manną z nieba. Możliwe, że sam król Salomon
kazał wyjąć mannę i laskę z arki i ustawić je w tym samym
pomieszczeniu Świętego Świętych, w pobliżu Arki Przymierza
w czasie poświęcenia Świątyni. Jednak moim zdaniem taka
hipoteza wydaje się akurat mało prawdopodobna. Jeszcze inni
komentatorzy sugerują, że manna z nieba i laska Aarona
znajdowały się przed, bądź w pobliżu Arki Przymierza. Kiedy
Izraelici przemieszczali się na pustyni z jednego miejsca na drugie
wtedy te przedmioty były chowane do wnętrza tej świętej skrzyni,
stąd można by stwierdzić, że Arka zawierała w sobie te trzy
artefakty. Bez względu na to, które z tych wyjaśnień jest
najbardziej zbliżone do prawdy, faktem pozostaje, że zgodnie z tym
co podaje na ten temat Nowy Testament, Arka Przymierza
zawierała w sobie trzy przedmioty: tablice Przymierza, laskę Aarona
oraz złote naczynie z manną z nieba. W przeciwnym wypadku,
gdyby nie było to ważne oraz tym bardziej gdyby było to nie
prawdą, wtedy natchniony autor listu do Hebrajczyków nie
wspomniałby o tej potrójnej zawartości Arki Pańskiej. Czym tak
naprawdę są i jaka jest historia tych trzech przedmiotów, które
uświęcały Arkę, czyniąc ją tak świętym obiektem kultu?



Tablice przymierza zwane także tablicami przykazań, świadectwa
czy tablicami prawa zgodnie z nauczaniem KsięgiWyjścia zawierały
w sobie Dziesięcioro Przykazań wyrytych palcem Bożym. Te prawa
i przykazania zostały napisane przez samego Boga na dwóch
kamiennych tablicach i dane Mojżeszowi jako znak zawarcia
przymierza na Górze Synaj (zob. Wj 31,8). Izraelici jednak
z powodu zbyt długiego oczekiwania na przyjście Mojżesza z Góry
Synaj uczynili złotego cielca, którego traktowali jak Boga i zaczęli
oddawać mu boską cześć. Na ten widok Mojżesz, który zstępował
od Boga do ludu Izraelskiego, potłukł tablice prawa (zob. Wj
32,19). Przymierze zostało później odnowione i skonstruowano
nowe tablice, na których znajdowało się identycznych dziesięć
przykazań danych wcześniej od Boga (zob. Wj 34). Podsumowując,
te dwie kamienne tablice zawierały w sobie dziesięcioro przykazań,
słowo samego Boga i zostały one umieszczone do wnętrza Arki
Przymierza.

Historia laski Aarona została opisana w rozdziale siedemnastym
Księgi Liczb. Wiąże się ona bezpośrednio z buntem lewity Koracha,
który wraz z Abiramem i Datanem wystąpił przeciw Mojżeszow.
Rewolta ta była również wymierzona w Aarona, ponieważ
buntownicy domagali się godności kapłańskiej, która to godność
należała właśnie do rodu Aarona. Po buncie i ukaraniu
buntowników śmiercią, Bóg obiecał, że wskaże prawdziwego
arcykapłana Izraela. Każdy z poszczególnych naczelników rodu
złożył laskę z wypisanym imieniem do Przybytku. Jedynie laska
Aarona z pokolenia Lewiego zakwitła w Namiocie Spotkania przed
Arką Przymierza. Było to dostatecznym dowodem dla szemrzących
Izraelitów, że Bóg wybrał właśnie Aarona na arcykapłana dla ludu
Izraela21.



Manna z nieba była tajemniczym pokarmem zesłanym przez Boga
Izraelitom w celu zapewnienia im pożywienia na czas ich wędrówki
przez pustynie do Ziemi Obiecanej. Hebrajskie określenie man-hu
(Wj 16,15), które tłumacząc dosłownie oznacza co to jest zostało
przetłumaczone w Septuagincie jako manna. W najstarszym
i najbardziej obszernym fragmencie Pisma Świętego mówiącym
o mannie, pokarm ten został nazwany chlebem z nieba (Wj 16,14).
Oprócz tego, że Izraelici byli karmieni tym pożywieniem w sposób
cudowny, aż przez czterdzieści lat wędrówki do ziemi Kanaanu, to
sam ten pokarm przejawiał właściwości nadnaturalne. Dla każdego
Izraelity wystarczał jeden omer zbioru, bez względu na to czy
zebrał go więcej czy mniej (zob. Wj 16,16-18)22. Ponadto same
określenia manny z nieba w reinterpretacji Księgi Mądrości oraz
Księgi Psalmów wskazują na nadnaturalny charakter tego
pożywienia. Manna z nieba została określona jako chleb anielski23

(Ps 78,25), pokarm anielski i chleb z nieba (Mdr 16,20), darem
żywiącym wszystkich (Mdr 16,25), pokarmem niebieskim (Mdr
19,21). Właśnie ten cudowny chleb zesłany przez Boga, później
został umieszczony do wnętrza Arki Przymierza.

Z perspektywy interpretacji typologicznej, Arka Przymierza oraz jej
zawartość wskazują na nierozłączną więź zachodzącą miedzy
Chrystusem, a jego Matką. Zgłębianie Nowego Testamentu przez
pryzmat Starego Testamentu ukazuje kim tak naprawdę jest osoba
Jezusa z Nazaretu oraz kim w rzeczywistości jest Jego matka,
Maryja. Osoba Zbawiciela wypełniła wiele starotestamentalnych
figur, typów. Podobnie wygląda sytuacja z Arką Przymierza
i świętymi artefaktami jakie zawierała ta Arka. Mesjasz, którego
nosiła w swoim ciele Maryja, który znajdował się wewnątrz,
w środku Maryi uosabiał swoją osobą te trzy przedmioty, które
mieściły się we wnętrzu Arki Przymierza. Tak jak Arka Przymierza
zawierała mannę z nieba, tak Maryja zawierała w sobie Chrystusa,



który w mowie wygłoszonej w Kafarnaum w nawiązaniu do
starotestamentowej manny określił się jako prawdziwa manna,
prawdziwy chleb zstępujący z nieba (por. J 6,31-33;48-51)24. Arka
Przymierza mieściła w sobie kamienne tablice ze spisanym Słowem
Bożym, podobnie w ciele Maryi zamieszkało żywe Słowo Boże,
które dokonało Wcielenia dla naszego zbawienia (zob. J 1,1.14)25.
Starotestamentowa Arka była naczyniem, w którym
przechowywano laskę Aarona, która rozkwitła, aby udowodnić
i obronić autorytet i godność pierwszego arcykapłana Aarona, zaś
w Maryi przebywał prawdziwy i wieczny arcykapłan, Jezus
Chrystus (zob. Hbr 3,1)26. Dlatego te trzy zbieżności – typy, figury
i ich wypełnienia – ponad wszelką miarę dowodzą, że Najświętsza
Maryja Panna przez fakt posiadania w sobie Zbawiciela stała się
żywą Arką Nowego Przymierza.

* * *
1 Lauren�n R., Maryja Matka Odkupiciela, Instytut Wydawniczy PAX,
Warszawa 1988, str. 34.

2 Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem II,100; PG 6, 709-712;
Ireneusz z Lyonu, Przeciw herezjom, III, 22, 3-4; PG 7, 959-960; V, 19; PG 7,
1175-1176; Wykład Nauki Apostolskiej 33; SC 62; Tertulian z Kartaginy, O
ciele Chrystusa 17; PL 2, 828.

3 Mchugh J., Maryja w Nowym Testamencie, Wydawnictwo Ojców
Franciszkanów, Niepokalanów 1998, str. 75-76.

4 Lauren�n R., Matka Pana, Regina Poloniae, Warszawa 1989, str. 246; Mały
Słownik Maryjny, tłum. Brodzik K., Wydawnictwo Ojców Franciszkanów,
Niepokalanów 1987, str. 36.

5 Reformowany teolog Thurian M., Maryja Matka Pana, Figura Kościoła,
Promic, Warszawa 1990, str. 65; Melo� L., Maryja, Matka żyjących,
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2012, str. 36; Tronina A.,
Assumpta: typologia Arki Przymierza, Salvatoris Mater 2(2000) nr. 4, str.
19-20.



6 Haręzga S., Podstawy biblijne wniebowzięcia Maryi w Nowym Testamencie,
Salvatoris Mater 2(2000) nr. 4, str. 30; Manelli S. M., All Genera�ons Shall call
me Blessed: Biblical Mariology, Academy of the Immaculate, New Bedford
2005, str. 171-172; Boss S. J., Mary. The Complete Resource, Oxford
University Press, New York 2007, str. 2.

7 Bartosik G., Z Niej narodził się Jezus, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów,
Niepokalanów 2013, str. 46; Hahn S., Maryja. Mama i Królowa, Święty Paweł
2015, str. 93; Mchugh J., Maryja…, str. 102.

8 Tronina A., Assumpta…, str. 20; Brown R., Fitzmeyer J., Murphy R., The
Jerome Biblical Commentary, 1st ed., Pren�ce-Hall, Englewood NJ 1968,
2:120.

9 Lauren�n R., Maryja…, str. 37.

10 Por. Benedykt XVI, Holy mass on the solemnity of the Assump�on of the
Blessed Virgin Mary, Homily of his Holiness, St Thomas of Villanova Parish,
Castel Gandolfo, Sunday, 15 August 2010: h�p://w2.va�can.va/content/
benedict-xvi/en/homilies/2010/documents/hf_ben-
xvi_hom_20100815_assunzione.html.

11 Thurian M., Maryja…, str. 66; Mchugh J., Maryja…, str. 102.

12 Mastalska D., Jezus i Jego Matka w mariologii biblijnej ks. Józefa
Kudasiewicza (1926-2012), Salvatoris Mater 17/1/4, 2015, str. 141; Bartosik
G., Z Niej…, str. 48; Mchugh J., Maryja…, str. 102.

13 Poniży B., Maryja Arką Przymierza i Córką Syjonu: relektura motywów
Starego Testamentu w Łk 1-2, Salvatoris Mater 1(1999) nr. 3, str. 211- 212.

14 Hahn S., Maryja. Mama i Królowa, Święty Paweł 2015, str. 94; Poniży B.,
Maryja Arką Przymierza…, str. 212; Mastalska D., Jezus…, str. 141; Mchugh J.,
Maryja…, str. 112.

15 Pitre B., Jezus i Żydowskie Korzenie Maryi, Wydawnictwo WAM, Kraków
2020, str. 58-59;62.

16 Mchugh J., Maryja…, str. 96-97.

17 Pitre B., Jezus…, str. 66-67.

18 Anglikański uczony Hebert A. G., The Virgin Mary as the Daughter of Zion,
Theology 53 (1950), str. 405-406; Mchugh J., Maryja…, str. 97.



19 Poniży B., Maryja Arką Przymierza…, str. 209.

20 Od wyjścia Izraelitów z Egiptu, a wybudowania Świątyni przez Salomona
minęło około 500 lat.

21 Naumowicz J., Orzech i laska Aarona czyli zgłębianie i głoszenie Słowa
Bożego w ujęciu Ojców Kościoła, Verbum Vitae 2 (2002), str. 253-254.

22 Poniży B., Manna w tradycjach biblijnych, Studia Theologica Varsaviensia
26/1 (1988), str. 96-97.100; Pitre B., Jezus i żydowskie korzenie Eucharys�i,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, str. 93-98.

23 Tłumaczenie za Biblią Warszawską.

24 Hahn S., Maryja…, str. 89.

25 Papandrea J., Depozyt wiary: Jak Kościół Katolicki zachował autentyczną
doktrynę wczesnych chrześcijan, eSPe, Kraków 2017, str. 264.

26 Hahn S., Uczta Baranka. Eucharys�a-niebo na Ziemi, Święty Paweł 2013,
str. 104.

Bibliografia
Bartosik G., Z Niej narodził się Jezus, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów,
Niepokalanów 2013.

Benedykt XVI, Holy mass on the solemnity of the Assump�on of the Blessed
Virgin Mary, Homily of his Holiness, St Thomas of Villanova Parish, Castel
Gandolfo, Sunday, 15 August 2010: h�p://w2.va�can.va/content/benedict-
xvi/en/homilies/2010/documents/hf_ben-
xvi_hom_20100815_assunzione.html

Boss S. J., Mary. The Complete Resource, Oxford University Press, New York
2007.

Brown R., Fitzmeyer J., Murphy R., The Jerome Biblical Commentary, 1st ed.,
Pren�ce-Hall, Englewood NJ 1968.

Hahn S., Maryja. Mama i Królowa, Święty Paweł 2015.

Hahn S., Uczta Baranka. Eucharys�a-niebo na Ziemi, Święty Paweł 2013.

Haręzga S., Podstawy biblijne wniebowzięcia Maryi w Nowym Testamencie,
Salvatoris Mater 2(2000) nr. 4

Hebert A. G., The Virgin Mary as the Daughter of Zion, Theology 53 (1950).

Ireneusz z Lyonu, Przeciw herezjom; Wykład Nauki Apostolskiej.



Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem.

Lauren�n R., Matka Pana, Regina Poloniae, Warszawa 1989.

Lauren�n R., Maryja Matka Odkupiciela, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa
1988.

Mały Słownik Maryjny, tłum. Brodzik K., Wydawnictwo Ojców Franciszkanów,
Niepokalanów 1987.

Manelli S. M., All Genera�ons Shall call me Blessed: Biblical Mariology,
Academy of the Immaculate, New Bedford 2005.

Mastalska D., Jezus i Jego Matka w mariologii biblijnej ks. Józefa Kudasiewicza
(1926-2012), Salvatoris Mater 17/1/4, 2015.

Mchugh J., Maryja w Nowym Testamencie, Wydawnictwo Ojców
Franciszkanów, Niepokalanów 1998.

Melo� L., Maryja, Matka żyjących, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów,
Niepokalanów 2012.

Naumowicz J., Orzech i laska Aarona czyli zgłębianie i głoszenie Słowa
Bożego w ujęciu Ojców Kościoła, Verbum Vitae 2 (2002).

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [Biblia Tysiąclecia], oprac. zespół
pod. red. A. Jankowski i in., Pallo�num, Poznań 1965-2005.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [Biblia Warszawska], Logos
Media, 2014.

Papandrea J., Depozyt wiary: Jak Kościół Katolicki zachował autentyczną
doktrynę wczesnych chrześcijan, eSPe, Kraków 2017.

Poniży B., Maryja Arką Przymierza i Córką Syjonu: relektura motywów Starego
Testamentu w Łk 1-2, Salvatoris Mater 1(1999) nr. 3.

Pitre B., Jezus i Żydowskie Korzenie Maryi, Wydawnictwo WAM, Kraków
2020.

Pitre B., Jezus i żydowskie korzenie Eucharys�i, Wydawnictwo WAM, Kraków
2018.

Poniży B., Manna w tradycjach biblijnych, Studia Theologica Varsaviensia 26/1
(1988).

Tertulian z Kartaginy, O ciele Chrystusa.

Thurian M., Maryja Matka Pana, Figura Kościoła, Warszawa 1990.

Tronina A., Assumpta: typologia Arki Przymierza, Salvatoris Mater 2(2000) nr. 4.



#SIEJMYwspólnie

KLIKNIJ
i wspieraj

https://zrzutka.pl/2p8za3
https://zrzutka.pl/2p8za3


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

Projekt okładki i skład: Piotr Ziemecki

Na potrzeby tego numeru wykorzystaliśmy
zdjęcia Matki Róży Czackiej dostępne
w internetowym Archiwum Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża, którym serdecznie
dziękujemy!

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


