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PIOTR ZIEMECKI
w s t ę p n i a k

Maj to czas, w którym w szczególny sposób kierujemy nasze życie duchowe
ku czci Najświętszej Maryi Panny. Ten „maryjny miesiąc”, zwany czasem
również „najpiękniejszym miesiącem majem”, to kolejna okazja do podjęcia
głębszej refleksji nad życiem i świętością Niepokalanej.

Jako przybrane dzieci Maryi, możemy w Niej ujrzeć wszelką pociechę
w naszych smutkach, ale i wzór do naśladowania – przykład kroczenia przez
życie na Boży sposób, Bożymi ścieżkami.

„Nowa Ewa” jest też szczególnym wzorem dla każdej kobiety. To właśnie
w osobie Maryi Pan Bóg wywyższył kobietę czyniąc z Niej Matkę swojego
Syna i Zbawiciela Świata. Wszystko to ukazuje nam piękne przesłanie
chrześcijaństwa, które od zawsze (w różnych formach, nie zawsze
zrozumiałych współcześnie i nie zawsze w sposób idealny) niosło w sobie
szacunek do kobiet i ideę równej godności kobiet i mężczyzn.

Ten numer SIEJMY chcemy poświęcić właśnie tym dwóm wielkim tematom:
Matce Bożej oraz kobiecości, które tak silnie są ze sobą związane.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury majowego numeru SIEJMY!



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



Wejdź na nasz portal

Siejmy.pl

do naszego newslettera

i zapisz się

https://siejmy.pl/
https://siejmy.pl/
https://siejmy.pl/


BÓG
zawierzył
KOBIECIE

MONIKA PIOSIK



„Wystarczy, jeśli pragniesz być narzędziem
Moim, a staniesz się nim, jak stała się
Maryja. Noś mnie w swoim wnętrzu jak Ona
i strzeż, i raduj się, i zapatrz się we Mnie,
abyś rodziła mnie ciągle dla świata i dawała
ludziom, jak Ona.” (Słowo pouczenia, 192).
Tak patrzę na otaczający mnie świat i to, co widzę, to rzesze
zupełnie pogubionych i wycofanych mężczyzn, którzy są
w stanie ogromne sumy pieniędzy przeznaczyć na to, żeby
było tak jak kiedyś, żeby zagrożenia i zmiany dzisiejszego
świata wcale nas nie dotykały. Obserwuję, że mężczyźni
w dużej mierze szukają racjonalnych odpowiedzi na
szaleństwo dzisiejszego świata i, nie mogąc ich znaleźć,
chowają się w swoich jaskiniach, unikając działania. Znacznie
częściej to kobiety próbują praktycznie zaradzić napotykanym
problemom, to one organizują się w grupach dyskusji lub
wsparcia, one przesiadują na modlitwie, szukając pomocy
w zakresie tego, co mają robić. Nie muszą racjonalizować,
wstają i idą walczyć na każdym froncie codzienności, o siebie
i swoje rodziny. Dużo łatwiej przychodzi im powiedzieć „nie
wiem” i to, że nie wiedzą, nie zwalnia ich z konieczności
działania – działają intuicyjnie albo metodą prób i błędów,
szukają rozwiązania – do skutku.



Pozamienialiśmy role społeczne – odbieramy znaczną
większość z nich mężczyznom po to, by w zamian uparcie
wciskać je kobietom. Tym sposobem wszyscy gubimy swoją
tożsamość, zupełnie tracąc z oczu wszelkie punkty
odniesienia. Mechanizmy społeczne przestają działać, a my
nie wiemy co robić. Skutkuje to moim zdaniemwłaśnie tym, że
mężczyźni się wycofują, a kobiety przejmują inicjatywę,
niezależnie od tego, czego tak naprawdę chcą od życia obie
strony.

Kobieta powinna być kobietą i powinna strzec się małpowania
mężczyzn, „[…] błądzi, gdy zapomina o swoim zasadniczym
powołaniu. O tym, że ze swej natury jest człowiekiem-kobietą;
i że z tej racji, o ile przysługują jej odrębne prawa, to i ciążą na
niej odrębne obowiązki”¹. Kobieta ma w sobie ogromną siłę
i moc, ale wykorzysta ją w pełni dopiero wtedy, kiedy
zrozumie, że otrzymała od Stwórcy odmienne, kobiece
właśnie, przeznaczenie.

Przed kobietą jawią się trzy drogi – trzy rodzaje powołania: do
stanu małżeńskiego, do służby Bożej w zakonie, do służby
Bożej wśród świata, w dobrowolnym dziewictwie lub
wdowieństwie². Poza tymi dwoma pierwszymi powołaniami,
które są dobrze znane (ale zaznaczyć należy, że znaczna
większość dziewcząt przekonana jest, iż istnieje tylko jedna
droga i jest nią małżeństwo), jawi się również trzecia
możliwość – droga dobrowolnego dziewictwa lub
wdowieństwa wśród świata – „[…] której ludzie nie tylko nie
uznają za powołanie, ale często ośmieszają osoby, które tą



drogą idą. Bóg dlatego zostawia wśród świata tyle osób
wolnych, aby mogły śpieszyć tam, gdzie potrzeba chwały
Bożej i dobra ludzi. […] Piękne więc jest to trzecie powołanie
do służby Bożej […], gdyż czyni ono osoby, do niego wezwane,
prawdziwą ręką Opatrzności względem wszystkich, będących
w potrzebie lub opuszczaniu; tem się jednak ono od dwóch
poprzednich różni, że Bóg je daje dopiero poznać przez
okoliczności, a więc, że nie od razu na wstępie życia można się
na nie decydować… i że się go zwykle nie wybiera, lecz tylko
z ręki Boga przyjmie”³.

O tej trzeciej drodze, o której mówi się dzisiaj bardzo rzadko,
warto dowiedzieć się więcej. Jestem przekonana, że jest to
właśnie ta droga, która z serca realizowana, przez powołane
do tego kobiety, naprawdę może zmienić rzeczywistość wokół
nas. Być może jest to właśnie to powołanie, które jest
odpowiedzią na obecne problemy rozpadającego się już,
znanego nam porządku świata. Jest powołaniem kobiet
przeznaczonym szczególnie na czasy ostateczne.

Zacznijmy zatem od myśli bł. kard. Stefana Wyszyńskiego:

„[…] mówi się o współpracy kobiet z kapłanami i to w duchu
powszechnego królewskiego kapłaństwa. W kościele kobieta
nie będzie zastępować kapłana w jego roli i funkcji, ale ma
dopełniać przez swą kobiecą misję w formie współpracy to,
czego […] on [kapłan] wykonać nie potrafi […]. Maryja nie jest
reprezentantką Chrystusa, chociaż pozostała z nim
w najściślejszej jedności i współpracy. I kobieta w kościele nie
ma misji reprezentowania Chrystusa ani działania w Jego



imieniu, in persona Chris�, bo to należy do kapłanów. Ale ma
żyć z Nim jak najściślej przez łaskę i miłość jednoczącą jako
Jego oblubienica. […] kobieta bowiem rozwija swe wartości
i owocuje w swym zjednoczeniu i współpracy przez swoje
duchowe macierzyństwo z Bogiem i Jego przedstawicielami
na ziemi.

Podobnie jak Maryja wykonuje swoje posłannictwo
macierzyńskie w sposób duchowyw stosunku do wyznawców
swego Syna i całej ludzkości, czyli Ludu Bożego, tak i kobieta,
każda kobieta, powołana jest do macierzyństwa (przynajmniej
duchowego) w życiu rodzinnym, zakonnym czy
w apostolstwie.

Kobieta więc może i powinna w swym życiu pełnić podwójną
funkcję Kościoła, jako oblubienicy Chrystusa
i matki dusz […]”⁴.

Przejdźmy teraz do zapisków o. Dolindo:

„30 listopada 1917 roku o. Dolindo notuje słowa Matki Bożej:
„Kapłaństwo jest dziewictwem duchowym. Dusza, która
wychodzi z tego świata i poświęca się tylko Bogu, poślubia
nieskończoną miłość w miejsce miłości ziemskiej i staje się
w ten sposób wyjątkowo płodna.” Dalej Maryja tłumaczy, że
„dziewictwo sprowadzone jest jedynie do kwes�i fizycznej, ale
[w rzeczywistości] to całkowity pociąg i pragnienie Boga
w duszy.” Wyjaśniając na czym polega „dziewicze kapłaństwo
kobiet’” Maryja mówi, że nie chodzi tu o sprawowanie
sakramentów przez kobiety. Tutaj „dusza staje się cała
Eucharys�ą samą w sobie przez miłość, która przemienia ją



w Jezusie”. To bardzo głębokie i mistyczne myśli. Kapłan
odwołując się do Matki Bożej tłumaczy dalej:

Dusza [kobiety w kapłaństwie dziewiczym – J.B.B.] staje
się też żywą pokutą ze względu na całkowite oddanie
się, które czyni ją ofiarą; [dusza] staje się ofiarą ze
względu na rezygnację z samej siebie: staje się głosem
apostołki poprzez przykład, jaki daje, i wpływ, jaki ma
tam, gdzie Bóg ją stawia – staje się rozchodzącym
zapachem Jezusa!

Dalej Maryja nakreśla wyraźną różnicę między kapłanem
a dziewiczym kapłaństwem kobiety. „Ksiądz posiada władzę
i moc i realizuje je w innych, gdyż jest powołany dla ludzi;
dusza kapłańska jest powołana wyłącznie dla Boga”⁵.

O. Dolindo miał swoje córki duchowe, sam mówił o nich
Gołębice Eucharystyczne, z początku było ich dwanaście.
Były to żyjące normalnie, w świeckim świecie kobiety, które
zostały uroczyście konsekrowane Jezusowi, składając swoje
vuoto (opustoszenie siebie, by zrobić miejsce Bogu).
Konsekracja miała miejsce w święto Zesłania Ducha Świętego
w 1918 roku. Podkreślmy, że były to kobiety z silnymi
charakterami, uparte, odważne, energiczne, piękne
i znakomicie wykształcone. Znajdziemy wśród nich: profesor
matematyki, profesor chirurgii, nauczycielki oraz absolwentki
filologii i prawa. Prawdziwe, gotowe do walki wojowniczki,
które, oddane na służbę Jezusowi, pokutowały, znosząc
w swym życiu ciężkie cierpienia za Kościół⁶.



W Polsce podobna idea całkowitego oddania się Bogu
„żyjących w świecie” kobiet została zainicjowana przez
bł. Honorata Koźmińskiego (swoja drogą specjalistę od
powoływania nowych zgromadzeń zakonnych, w tym
bezhabitowych i to w czasach, gdy w Polsce będącej pod
zaborami, powszechna była kasata wielu z nich). Instytut
Służebnic Najświętszego Serca Jezusa – Posłanniczek Maryi
powstał w 1874 roku. Jest instytutem świeckim o duchowości
franciszkańskiej, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską na
prawie papieskim. Oddanie się Bogu na wyłączną służbę –
przez złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa –
realizowane jest żyjąc w świecie. Misją instytutu, przekazaną
przez bł. Honorata Koźmińskiego, jest wychowywanie
i nauczanie w duchu chrześcijańskim dzieci i młodzieży,
a w szczególności dziewcząt⁷.

Co ciekawe, nie trzeba długo szukać, by wymienić przykłady
Polek – żyjących pośród świeckich, doskonale
wykształconych, niejednokrotnie mistyczek – całkowicie
oddanych Bogu. Ich przykład potwierdza, jak ważna jest rola
kobiet w wynagradzaniu za grzechy świata,
w podtrzymywaniu wiary i kształtowaniu prawdziwego ducha
Eucharystycznego w narodzie. Do tych kobiet należą m.in.:

Wanda Malczewska (1822–1896) herbu Tarnawa – dziś
kandydatka na ołtarze, Czcigodna Sługa Boża, od wczesnego
dzieciństwa wyróżniała się rozumieniem spraw Bożych.
Obdarzona była charyzmatem proroctwa, za jej
pośrednictwem Pan Bóg przestrzegał, upominał i umacniał



ducha wiernych. W latach rozbiorów Polski jej widzenia
i słowa orędzi z Nieba zawierały pokrzepienie, nadzieję
i zachętę do wytrwania. Część z jej wizji została opublikowana
w formie książkowej. Do końca życia opiekowała się chorymi,
usługiwała im i zachęcała innych do pomocy i różnorakich
posług. Sama była słaba fizycznie, a jednak udzielała się
z zadziwiającą energią, nocami zaś czuwała wiele godzin na
modlitwie⁸.

Cecylia Plater–Zyberkówna (1853–1920) herbu Plater –
posiadała tytuł mistrzowski w cechu krawieckim. Dołączyła do
wspomnianego zgromadzenia ukrytego bł. Honorata
Koźmińskiego. Aktywnie działała społecznie, była pedagogiem
i publicystką, założyła wiele szkół i towarzystw społecznych.
Pisała książki publicystyczne w tym m.in.: o wychowaniu (Kilka
myśli o wychowaniu), o roli kobiety w społeczeństwie (Kobieta
– ogniskiem w rodzinie), o rodzinie (Na progu małżeństwa),
a także o życiu zgodnie z zasadami wiary katolickiej (Życie
katolickie)⁹.

Rozalia Celakówna (1901–1944) – kandydatka na ołtarze,
Czcigodna Sługa Boża, pielęgniarka i mistyczka, nazywana
„apostołką intronizacji Najświętszego Serca pana Jezusa”. Od
dzieciństwa Jezus przemawiał do jej duszy, to jej przekazał, że
wolą Syna Bożego jest, aby Jezus został uroczyście ogłoszony
Królem Polski. Intronizacji powinno było towarzyszyć
nawrócenie wszystkich Polaków. Jedynie całkowite odrodzenie
duchowe i oddanie się pod panowanie mego Serca może
uratować od całkowitej zagłady nie tylko Polskę, ale i inne narody
– powtarzał jej Chrystus¹⁰.



Ludmiła Krakowiecka (1900–1971) – z wykształcenia filozof,
prawnik oraz docent medycyny. W latach 1936–1967
doznała mistycznych objawień Jezusa i Matki Bożej. Spisała
otrzymane przekazy w książce pt. Dialogi (w 2006 roku dzieło
to otrzymało imprimatur). Z inspiracji Jezusa założyła w 1936
roku nową wspólnotę o nazwie Rodzina Serca Miłości
Ukrzyżowanej. Głównym zadaniem i powołaniem Rodziny jest
taka formacja członków, dzięki której będą dążyć do świętości
w zwyczajnym, codziennym życiu w świecie, na drodze
całkowitego oddania się Bogu na ofiarę zadośćuczynienia za
świat (dla wynagrodzenia Bogu za ludzi, którzy odeszli od
Niego) i służyć dziełu zbawienia, jako uległe narzędzia
w rękach Boga. Wspólnota ta jest kolejnym przykładem tego,
jak ważne jest życie ofiarą, potwierdza, że Jezus powołuje
swoje dzieci do całkowitego oddania się Mu. Tutaj jedyną
różnicą jest to, że członkami mogą być osoby różnych stanów:
wolnego, małżeńskiego i duchownego, zarówno kobiety, jak
i mężczyźni¹¹.

Stefania (Fulla) Horak (1909–1993) – studiowała filozofię,
była nauczycielką muzyki. Po kryzysie wiary w 1935 roku
doznała pierwszego spotkania mistycznego ze świętą, była nią
Magdalena Zofia Barat, założycielka zgromadzenia Sacré
Coeur. Do Fulli przychodzili również inni święci, w tym
św. Andrzej Bobola czy św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Za
działalność w Armii Krajowej została skazana na 10 lat łagru,
całą karę odbyła na Syberii. Zapisała wiele zeszytów słowami,
które otrzymała od świętych, w tym wizjami nieba, czyśćca
i piekła¹².



Alicja Lenczewska (1934–2012) – ukończyła studia
pedagogiczne, nauczała tego przedmiotu oraz była
wicedyrektorem liceum dla przedszkolanek. Przez wiele lat
swego życia poszukiwała wiary. W 1985 roku udział
w rekolekcjach w Gostyniu całkowicie ją przemienił, to tam
pierwszy raz spotkała Jezusa i od tamtego czasu widywała go
regularnie, aż do 2010 roku. Swoje mistyczne wizje spisała
w dwóch książkach: Świadectwo. Dziennik duchowy oraz Słowo
pouczenia, uważanych dziś za perły literatury mistycznej. Od
1989 roku otrzymała dar niewidzialnych stygmatów. Była
członkiem wspominanej już Rodziny Serca Miłości
Ukrzyżowanej, a w 2005 roku złożyła śluby wieczyste w tej
wspólnocie. Była również współzałożycielką wspólnoty
Apostołów Miłości Czystej. Jezus wielokrotnie prosił ją
o przekazanie światu Jego słów oraz o uczestnictwo w Jego
cierpieniu, wypraszając zbawienie grzeszników¹³.

Niezależnie od tego, które powołanie wybierze kobieta, to
i tak ma możliwość ratować świat. To, co kobiety robią dziś
i jak przejmują modlitewną inicjatywę, chyba właśnie świadczy
o tym, że próbują stanąć na wysokości zadania. Niektórzy
twierdzą nawet, że to kobieta powinna pełnić pierwszorzędną
rolę w odrodzeniu religijnym i moralnym społeczeństwa.
Cecylia Plater–Zyberkówna ten program odrodzenia kreśliła
następująco: „[…] przez odrodzoną kobietę do odrodzenia
rodziny, a przez odrodzoną rodzinę do odrodzenia
społeczeństwa”¹⁴. „Należy do roboty ratunkowej wprząc
kobietę, co więcej, dać jej w tej pracy naczelną inicjatywę [...]
rzucić ideał w jej serce, wykształcić odpowiednio i następnie



pchnąć do czynu!”¹⁵. Kobieta może stanowić niespożytą siłę
ku dobremu „[…] pod jednym wszakże warunkiem, że siłę swej
namiętności zwróci ku ideałom dobra, prawdy i piękna”¹⁶.

Czas wielkich wojowniczek Krzyża Chrystusowego nadal
trwa. Rozejrzyj się wokół siebie, będąc na nabożeństwie
w pierwszy piątek lub pierwszą sobotę miesiąca, kogo widzisz
w kościele na Mszy Świętej? Tak, to tam znajdziesz
rozmodlone, oddane Bogu kobiety. Tak samo na nocnych
adoracjach, czuwając godzinami przed Najświętszym
Sakramentem – tak, tam również są. To one nieustępliwie dążą
do tego, by te nabożeństwa były cały czas dostępne, byśmy
mogli z nich korzystać. Często to właśnie kobiety nie dają
księżom wytchnienia, domagając się oddawania coraz
większej chwały Bogu. Część, wielkich, dzielnych kobiet jest
jednak zupełnie niewidoczna, gdyż realizuje swoją misję
w zaciszu własnego domu. Wiele z nich walczy w dosłownym
tego słowa znaczeniu, każdego dnia stawiając opór
zagrożeniom doczesnego, materialnego świata, nieugięcie
dbając o właściwe, moralne wychowanie swoich dzieci. One
również czerpią siłę z Boga i Jemu wiernie służą, realizując
swoją matczyną misję. Oczywiście nie każda z nich jest
mistyczką, nie każda też otrzyma stygmaty. Każda jednak
potrafi bezgranicznie kochać, i ta kobieca miłość czerpiąca
z Miłości Chrystusowej, rozpalić może cały świat.

Wartość i palącą potrzebę faktycznej realizacji powołania
kobiety w dzisiejszym świecie, powtórzę raz jeszcze słowami
św. Jana Pawła II, który w Liście Apostolskim Mulieris
Dignitatem pisał, że:



„Kobieta jest mocna świadomością zawierzenia, mocna tym,
że Bóg „zawierza jej człowieka” zawsze i wszędzie, nawet
w warunkach społecznego upośledzenia, w jakich może ona
się znaleźć. Ta świadomość i to zasadnicze powołanie mówią
kobiecie o godności, jaką otrzymuje od samego Boga, a to
czyni ją „dzielną”, umacnia jej powołanie. W taki też sposób
owa „niewiasta dzielna” (por. Prz 31,10) staje się
niezastąpionym oparciem i źródłem duchowej siły dla innych,
którzy odczuwają w niej wielkie energie duchowe. Takim
właśnie „dzielnym niewiastom” zawdzięczają wiele ich rodziny,
a niejednokrotnie całe narody”¹⁷.

SobórWatykański II w swoim orędziu końcowym mówi wręcz:
„Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie
niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta
swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje
władzę nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w chwili, kiedy
ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty
przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc
ludzkości, aby nie upadła”¹⁸.

Spójrzmy zatem na kobietę, jako na prawdziwą podporę dzieła
zbawienia, na tę, która wymodli nawrócenie wielu dusz.
Doceńmy te z nich, niewidoczne i pozostające w cieniu
Chrystusa, te – które niczym żertwy miłością Boga palone –
wypłacają się Bożej sprawiedliwości, w przedziwnej ofierze
przebłagania za grzechy świata.
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tradwife?

Dominika Wrzałko

Czy
potrzebujemy



Mogłoby się wydawać, że znajdujemy się w takim
momencie historii, w którym feministki spełniły
większość swoich najbardziej istotnych postulatów.
Przedstawiciele obu płci pełnią dziś w końcu podobne
role społeczne, udzielają się w polityce i pną się po
szczeblach kariery w wielkich korporacjach.
Partnerski model związku to już nie fanaberia, a
rozwiązanie uznawane za sprawiedliwe również przez
większość mężczyzn. Z pozoru kobiety nie potrzebują
więc już więcej, aby czuć się wartościowymi i
pełnoprawnymi członkami wspólnoty. Wiele
przedstawicielek środowisk konserwatywnych uważa
jednak, że walka o równouprawnienie poszła za
daleko. Postulaty feministek miały ich zdaniem sens,
dopóki chodziło o wartości tak fundamentalne jak na
przykład prawa wyborcze. Jednak sytuacja dzisiejszej
kobieta, która z trudem łączy życie zawodowe z
dbaniem o dom i wychowaniem dzieci, a do tego czuje
presję bycia perfekcyjną w każdej sferze życia, wcale
nie jest idealna. Kobiety, które marzą o bardziej
tradycyjnym modelu związku i rodziny, często
nazywają same siebie tradwife. Co to za ruch i czy jest
on idealnym rozwiązaniem dla katoliczki?



Tradycyjna czyli jaka?

Tradwife to skrót od pojęcia „tradi�onal wife” czyli „tradycyjna
żona”, oznaczającego kobietę, która decyduje się pełnić tradycyjną
rolę w małżeństwie. Takie podejście wynika z przekonania, że
miejsce kobiety jest w domu, a żona powinna pozostawać pod
„skrzydłem” męża. Użycie tego terminu rozprzestrzeniło się
częściowo za pośrednictwem kont w mediach społecznościowych,
gdzie kobiety wychwalają zalety pozostawania w domu,
przygotowywania posiłków, posiadania wielu dzieci
i wychowywania ich, a także poddawania się męskiemu kierowaniu.
Dla większości kobiet, które identyfikują się jako tradwife,
poddanie się mężowi oznacza powierzenie mu kontroli nad
wszystkimi finansami i pozwolenie mu na decydowanie
o najważniejszych kwes�ach dotyczących rodziny. Jednocześnie
tradycyjne żony podkreślają, że wybrany przez nich model rodziny
jest bardzo efektywny właśnie dlatego, że w jego ramach każda ze
strony może najlepiej wykorzystać swoje naturalne ze względu na
płeć talenty i predyspozycje. Mężczyźni przejmują więc na siebie
ciężar zapewnienia rodzinie środków finansowych, podczas gdy
kobiety realizują się jako strażniczki domowego ogniska. Ruch
tradwife początkowo był obecny głównie w krajach anglosaskich,
zwłaszcza w USA, jednak w ostatnim czasie jest coraz bardziej
popularny również na polskim Instagramie czy YouTubie.
Tradycyjne żony bardzo często za przykład stawiają sobie
amerykańskie panie domu z lat 50. ubiegłego wieku, nie tylko pod
kątem organizacji funkcjonowania rodziny, lecz także pod
względem estetycznym – wiele konserwatywnych kobiet preferuje
bowiem na co dzień klasyczny styl ubioru czy wystroju wnętrz.



Tradycyjna żona nie jest więc zaniedbaną i zagubioną w wielkim
świecie “kurą domową”.Wręcz przeciwnie – z treści publikowanych
w mediach społecznościowych wyłania się obraz eleganckiej
kobiety w sukience retro, która dba o odpowiednią atmosferę
i porządek w swoim domu, a dzieciom kupuje stylowe drewniane
zabawki. Doskonale zdaje sobie ona jednak sprawę, że roli pani
domu nie można sprowadzać do bycia wyłącznie sprzątaczką czy
kucharką swojego męża – prawdziwa gospodyni to sprawnie
zarządzająca domem menadżerka, ekonomistka, która skutecznie
kontroluje domowy budżet, mediator rozwiązujący konflikty
między dziećmi, a często również nauczycielka – przedstawiciele
środowisk konserwatywnych coraz częściej decydują się bowiem
kształcić dzieci w toku edukacji domowej. Poza tym, chociaż
w przypadku tradycyjnego modelu rodziny to mąż ponosi ciężar
zapewnienia środków finansowych, żona nie zawsze zupełnie
rezygnuje z kariery zawodowej. Zdarza się, że wykonuje ona wolny
zawód, posiada własny biznes, a nawet zarabia na prowadzeniu
konta w mediach społecznościowym, na którym przy okazji
pokazuje swoją codzienność.

Wobec tradycyjnych żon (a na potrzeby tego artykułu nazwiemy
tak nie tylko kobiety, które same siebie identyfikują jako tradwife,
ale wszystkie wybierające tradycyjny model rodziny) wysunąć
można jednak pewne zarzuty. Krytycy zauważają na przykład, że

Rola nie dla każdego



przyjmowany przez konserwatystki wzór – a więc mieszkająca na
przedmieściach amerykańska rodzina z lat 50., w której jedynie mąż
pracuje zawodowo, a żona jest piękną i potulną panią domu –
wcale nie jest taką sielanką, na jaką wygląda. Pozycja kobiety była
wówczas w rzeczywistości bardzo słaba. Kobieta w niewielkim
stopniu mogła decydować o sobie, często nie miała możliwości
zdobycia wykształcenia i nie posiadała własnych pieniędzy, co –
jeśli weźmiemy pod uwagę, że przyzwolenie na przemoc domową
było wówczas większe – stawiało ją w sytuacji niemal bez wyjścia,
kiedy małżeństwo nie funkcjonowało tak, jak powinno. Ten trend
można zauważyć, oglądając reklamy z tamtych czasów, w których
rola kobiet sprowadzona zostaje do służącej przynoszącej mężowi
piwo po ciężkim dniu i zasługującej na lanie po tym, jak zdarzyło jej
się przypalić obiad. Chociaż więc niektóre postulaty
współczesnych feministek są przesadzone, większość
konserwatywnych kobiet wcale nie cieszyłaby się, gdyby przyszło
im żyć w takim modelu amerykańskiej rodziny kilka dekad temu.

Inni zarzucają konserwatystom, że na tradycyjny model rodziny
pozwolić sobie mogą jedynie zamożni ludzie O ile bowiem
amerykański mąż będący przedstawicielem klasy średniej w latach
50. ubiegłego wieku był w stanie utrzymać żonę i kilkoro dzieci, a
do tego zarobić na przyzwoity dom i samochód, o tyle dziś
mężczyzna, który chce być jedynym żywicielem rodziny, musi mieć
naprawdę solidny zawód, a często jest zmuszony spędzać w pracy
długie godziny. Wobec wciąż rosnących kosztów życia nawet



młodym małżeństwom, w których obie strony są aktywne
zawodowo, ciężko przychodzi zapracowanie na dobry start. Inną
sprawą jest, że w naszym konsumpcyjnym społeczeństwie ludzie
mają często zbyt wygórowane oczekiwania wobec życia, a do tego
czują presję posiadania coraz większej ilości dóbr i wygód – nie da
się jednak ukryć, że utrzymanie rodziny z jednej pensji jest
trudniejsze niż kiedyś

Wiele osób uważa też, że konserwatywne kobiety przedstawiają
swój styl życia, pomijając pewne fakty. Niektóre z nich bowiem, o
czym była już mowa, posiadają własne, całkiem dobrze
prosperujące biznesy albo marki – nie można więc powiedzieć, że
zupełnie porzuciły karierę zawodową na rzecz prowadzenia domu.
Warto pamiętać również, że nie każda kobieta może być
przedsiębiorcą albo freelancerem – niektóre po prostu nie
posiadają do tego odpowiednich zdolności, inne z kolei wybrały
zawody, bez których społeczeństwu trudno jest funkcjonować, a
które nie mogą być wykonywane poza miejscem pracy.

Pomimo zarzutówwysuwanych wobec tradwife nie da się ukryć, że
ten ruch zyskał popularność z jakiegoś powodu. Stanowi on
niejako odpowiedź środowisk konserwatywnych na sytuację
społeczną, w której wiele kobiet jest po prostu zagubionych. Czują

Tradycyjna w Kościele?



one presję robienia kariery, ale oddawanie dzieci do żłobka od
najmłodszych lat nie wydaje im się idealnym rozwiązaniem.
Z jednej strony chcą korzystać z wygód i atrakcji, jakie oferuje
współczesny świat, a z drugiej marzą o spokojnym i pełnym
harmonii życiu. Pragnienie kobiet, aby pełnić tradycyjne role
w rodzinie, jest więc naturalną konsekwencją sytuacji, w której na
siłę próbuje się zatrzeć naturalne różnice między obiema płciami
i zignorować fakt, że przedstawiciele każdej z nich mają unikalne
talenty i predyspozycje. To w końcu pewnego rodzaju forma buntu
przeciwko hipokryzji niektórych środowisk feministycznych, które
z jednej strony szczycą się walką o prawo do wyboru dla
wszystkich kobiet, a z drugiej przyklejają łatkę stłamszonych albo
niedostatecznie wyedukowanych tym spośród swoich koleżanek,
które pragną realizować się jako żony i matki. Tymczasem nie
można zaprzeczyć, że prawdziwa wolność dopuszcza również
decyzję o zrezygnowaniu z kariery zawodowej i wyborze innego
sposobu na życie.

Z drugiej jednak strony istnienie ruchu tradwife pokazuje, jak silna
jest wszechobecna potrzeba zaszufladkowania wszystkiego
i wszystkich. Można zauważyć, że przedstawiciele wielu środowisk,
również w ramach Kościoła, mają silną potrzebę posiadania jakiejś
nazwy, etykietki i możliwości utożsamienia się z członkami swojego
stronnictwa. W każdej z tych grupek otrzymujemy pakiet cech,
z którymi mamy się utożsamiać i tych, których lepiej nie mieć, bo
inaczej zostaniemy skrytykowani przez nasze własne środowisko.



Tworzenie tych ruchów to często po prostu próba uporządkowania
różnych pojęć w chaosie rzeczywistości. Takie podejście wielu
osobom może wydawać się pomocne. Na dłuższą metę okazuje się
jednak bardzo ograniczające. Świat jest bowiem na tyle
różnorodny, że nie ma nic złego w czerpaniu z różnych tradycji
i zwyczajów, o ile oczywiście zawsze staramy się szukać prawdy
i wybieramy to, co jest najbardziej odpowiednie dla nas. Na
przykład, katolik może dostrzegać piękno w różnych rytach Mszy
Świętej i doświadczać religijnych uniesień przy różnych formach
modlitwy i na różnych nabożeństwach, tak samo jak osoba jedząca
mięso może być otwarta na smaczne wegańskie potrawy.

Patrząc na problem z tej perspektywy, ruch tradwife jest
przykładem właśnie takiego nadmiernego szufladkowania. Nie
można bowiem powiedzieć, że jedynym słusznym wzorem
kobiecości w Kościele jest żona oddająca całą władzę mężowi
i porzucająca plany kariery zawodowej. Znamy bowiem wiele
przykładów świętych, którym udawało się łączyć bycie żonami
i matkami z pracą zawodową albo inną działalnością. Wystarczy
przywołać tu chociażby błogosławioną Joannę Bere�ę Mollę, która
pracowała jako lekarz, czy Zelię Mar�n, która świętość odnalazła
w małżeństwie, a jednocześnie przez całe życie prowadziła wraz
z mężem dobrze prosperujący biznes. Nie jest więc prawdą, że
kobieta będąca panią domu na pełen etat jest dla swojego dziecka
lepszym przykładem, niż matka pracująca zawodowo – również ta
druga może zarażać swoje pociechy pasją, uczyć dobrego



zarządzania czasem czy też odpowiedzialnego podejścia do swoich
obowiązków. Aberracją jest dopiero sytuacja, w której kobieta
spędza w pracy kilkanaście godzin dziennie, niezależnie od tego,
czy zmuszają ją do tego konkretne okoliczności, czy nadmierny pęd
za bogactwem. Rozważając wybór modelu rodziny, który chcemy
wcielić w życie, warto pamiętać, że Bóg nie potrzebuje tego rodzaju
szufladkowania, ponieważ ma przygotowaną wyjątkową drogę dla
każdego z nas. Nie istnieje więc jedyny słuszny sposób model żony
czy matki – można realizować te role na różne sposoby, byleby
tylko służyło to wzajemnej miłości i szacunkowi między
małżonkami, a także budowaniu dobrych relacji między wszystkimi
członkami rodziny. Jeżeli komuś pomaga w tym nazwanie siebie
„tradycyjną żoną”, to również bardzo dobrze – dopóki oczywiście
podejście takie ciągnie nas do góry, a nie ogranicza.



Godność
na sprzedaż
Dlaczego kobiety się nie cenią?

GABRYSIA MARCINKIEWICZ



Kobieta. Postać niemalże mityczna. Matka, żona, przyjaciółka,
siostra. To o niej powstawało wiele poematów, to ją malowali
arcymistrzowie sztuki. Przez lata podziwiana niemalże jak
bogini. To także ona, świadoma swoich zalet i wdzięków,
postanowiła zacząć na nich zarabiać – często w niemoralny
sposób. Kiedy bezcenna rzecz, jaką jest nasza godność,
zaczęła być towarem na sprzedaż? Co wydarzyło się
w naszych głowach, że zaczęłyśmy traktować jak towar coś,
co nigdy nie powinno nim być? Dlaczego posuwamy się nawet
do zachowań zwierzęcych, by zwrócić na siebie uwagę?

Najbardziej jaskrawym przykładem jest oczywiście
prostytucja, ale ona nie wyczerpuje arsenału zachowań
i postaw, jakich dopuszczają się kobiety. Z wątpliwą pomocą
przyszedł nam rozwój nowych technologii, zwłaszcza
powszechny dostęp do sieci. Dobrym przykładem miejsca,
w którym ujawnił się niechlubny spryt kobiet, jest pla�orma
livestreamingowa Twitch. To tutaj spotykają się fani gier
komputerowych z całego świata, by na żywo śledzić potyczki
innych graczy. Z czasem jednak zaczęły się pojawiać na niej
treści przypominające so� porno. Kobiety dla zyskania uwagi
zaczęły ubierać się w erotyczne stroje i powielać zachowania
z pogranicza filmów dla dorosłych, pokazywać się w negliżu,
kąpać się na żywo, mając za widzów rzeszę spragnionych
wrażeń mężczyzn. Ten proceder się nie skończył. Przeciwnie –
pojawia się coraz więcej użytkowniczek podejmujących takie
działania. Odsłaniają swoją intymność i spełniają czyjeś



fantazje, byleby na nich zarobić. Trzeba wspomnieć także
o zamkniętych pla�ormach, w których użytkownicy płacą za
to, by kobiety wykonywały określone czynności.

Innym przejawem podobnej patologii jest robienie sobie
intymnych zdjęć i udostępnianie ich. Czy jesteśmy świadome,
że w Internecie nic nie ginie? Co, jeśli tego rodzaju treści
znajdą kiedyś nasze dzieci? Jak im to wytłumaczymy? Tu nie
chodzi tylko o wstyd. Stawiamy na szali nasz autorytet jako,
być może, przyszłych rodziców i wzorów dla kolejnych
pokoleń. Mało tego – stawiamy pod znakiem zapytania dobre
imię naszych rodzin. Przecież kobiety decydujące się na tego
typu działania mają swoich rodziców, rodzeństwo, może
chłopaka i męża. Jak im to wytłumaczą, kiedy prawda wyjdzie
na jaw?

Chęć zarobku jest najbardziej prozaicznym powodem. Smutne
jest to, że wiele z nas mogłoby oddać się na przysłowiowej
tacy za namiastkę męskiej obecności i uwagi. Brak ojca jest dla
wielu z nas głęboką raną, która nie zabliźnia się przez całe
życie i popycha do ryzykownych poszukiwań męskiej atencji,
nawet za cenę podeptania swojej godności. Tym bardziej
żałosne wydają się hasła współczesnych ruchów
feministycznych, które nawołują do swobody życia
seksualnego, nie widzą nic złego w prostytucji (zawsze
nazywanej sex workingiem – chyba tylko po to, by brzmiała
bardziej szlachetnie). Pod płaszczykiem pozornej troski o inne



kobiety promują samowolę, ryzykowne zachowania
i nieskromny ubiór. Owszem, możesz robić, co tylko chcesz
i decydować o sobie, ale koleżanki feministki nie przyjdą Ci
z pomocą. To Ty sama zostaniesz ze skutkami swoich decyzji.

To nieprawda, że kobiety nienawidzą mężczyzn. Wojna płci
jest mitem. Czy gdyby ich nienawidziły, decydowałyby się na
dostarczanie im prymitywnej rozrywki? Taka postawa jest
zupełnie nielogiczna. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna mają
niezbywalną godność. Dlaczego zatem kobiety sobie to robią?
Dlaczego podają swoją godność na tacy, kiedy powinny
starannie ją chronić? Jeśli nie będziemy siebie cenić, kto
dostrzeże naszą wartość?



Na wzór
Maryi

Artykuł powstał w oparciu o książkę autorstwa abpa Fultona J. Sheena „Maryja. Pierwsza miłość świata”.

PIOTR ZIEMECKI



Współcześnie część kobiet i mężczyzn (mowa
tutaj o osobach wierzących) nie zgadza się na
uczynienie z Maryi jedynego właściwego wzorca
życia. Różnice epok, obyczajów, obecne zmiany
społeczne, czy nawet z drugiej strony –
uświadomienie sobie szczególnego (a więc
ponadnaturalnego) daru Niepokalanej – oddalają
współczesnych od chęci obrania Maryi za ideał, do
którego należy dążyć w kształtowaniu swojej
osobowości. Równocześnie, prawdziwie i szczerze
wierzący z trudem są w stanie zaprzeczyć, że to
właśnie w Maryi możemy odkryć pełnię cnót
i wartości godnych naśladowania – i to nie tylko
przez kobiety, lecz także przez mężczyzn. Do tych
pierwszych Maryja przemawia bowiemw całej swej
osobie i historii życia, zaś do drugich
w szczególności poprzez postawę serca, która uczy
prawdziwej miłości. Drogowskazem w tym
wypadku może być dogmatyczne spojrzenie na
Maryję jako pełną łaski Niewiastę mającą w sobie
pełnię piękna człowieczeństwa sprzed grzechu
pierworodnego. Co zatem każdy z nas może odkryć
i przyjąć za swoje z postaci Matki Bożej dla dobra
swojego zbawienia?



Abp Fulton J. Sheen w swym doskonałym dziele pt. „Maryja.
Pierwsza miłość świata” pisze:

„Ona jest tą, którą kocha każdy mężczyzna, gdy kocha kobietę –
niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę. Ona jest tą,
którą każda kobieta pragnie być, gdy spogląda na siebie. Ona jest
kobietą, którą każdy mężczyzna poślubia w ideale, kiedy bierze
małżonkę; Ona jest ukryta jako ideał w niezadowoleniu każdej
kobiety z cielesnej agresywności mężczyzny; Ona jest tajemnym
pragnieniem bycia czczoną i miłowaną, które żywi każda kobieta;
Ona jest sposobem, którym każda kobieta pragnie wzbudzać
szacunek i miłość ze względu na piękno zalet jej ciała i duszy.
I ten projekt miłości, który Bóg ukochał przed założeniem świata,
ta Niewiasta z marzeń istniejąca przed niewiastami jest tą,
o której każde serce powie w swej największej głębi: To Ona jest
kobietą, którą kocham!”
abp Fulton J. Sheen, Maryja. Pierwsza miłość świata, wyd. Esprit, 2018, s. 28

Maria z Nazaretu, jako „projekt miłości, który Bóg ukochał
przed założeniem świata” uczy nas (tak kobiety, jak i mężczyzn)
przede wszystkim tego, jak prawdziwie miłować. Maryja przez
zasługi swego Syna jest – jak mówi jeden z Jej kościelnych
tytułów – „Matką pięknej miłości”. Zachowana od grzechu,
potrafiła kochać w pełni prawdziwie, bez cienia ułudy lub
jakiegokolwiek wyrachowania. „Kochanie” Maryi było
i pozostało na zawsze tym prawdziwym kochaniem – miłością
idealnie pasującą do hymnu przekazanego przez Apostoła
Pawła Kościołowi korynckiemu. Patrząc na Maryję i Jej pełnię
miłowania, kroczymy ku Temu, który sam jest najczystszą



miłością. Każda chrześcijanka i każdy chrześcijanin, bez
względu na zmieniające się okoliczności społeczne, musi
dostrzec w Maryi tę piękną i czystą miłość, która jest
ponadczasowa i którą możemy naśladować w każdej epoce
historii ludzkości.

Promienie miłości Matki Bożej były tak silne, że w sposób
oczywisty była Ona również nauczycielką miłości dla swojego
męża Józefa. Wspólnej miłości kobiety i mężczyzny
(małżonków) możemy uczyć się przez to również od
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Razem z Maryją
tworzyli prawdziwie świętą relację – małżonków w miłości
zwróconych ku sprawom najważniejszym. Słusznie zatem
zaapelował do nas we wspomnianym dziele abp Sheen:

„Od tych dwojga małżonków, którzy kochali, jak nie kochała
nigdy żadna para na ziemi, uczcie się, że do miłości trzeba nie
dwojga, lecz trojga: ciebie, ciebie i Jezusa.”
abp Fulton J. Sheen, Maryja. Pierwsza miłość świata, wyd. Esprit, 2018, s. 131

Wspólne zwrócenie się w kierunku Pana Boga, przy
równoczesnej szczerej miłości wzajemnej – oto ideał, do
którego ponownie, bez względu na czasy teraźniejsze czy
przeszłe, możemy dążyć.

Ktoś może zadać pytanie, czemu nie możemy jednak patrzeć
tylko w kierunku Pana Boga, bez żadnych ideałów pośrednich,
bez konieczności spoglądania na Niepokalaną? W tak
postawionym pytaniu zawiera się jednak błędna teza. Przede
wszystkim to rzeczywiście Jezus Chrystus powinien być
początkiem naszego myślenia o ideale człowieczeństwa,



w Jego człowieczej naturze. Ale taki początek rozmyślań
w sposób naturalny skieruje nas zawsze w stronę Matki Bożej,
z której Syn Boży się narodził, gdyż, jak ponownie doskonale
zauważa abp Fulton J. Sheen:

„Klucz do zrozumienia Maryi jest następujący: nie zaczynamy od
Maryi. Zaczynamy od Chrystusa, Syna Żywego Boga! Im mniej
o Nim myślimy, tym mniej myślimy o Niej; im więcej o Nim
myślimy, tym więcej myślimy o Niej; im bardziej uwielbiamy Jego
bóstwo, tym bardziej czcimy Jej macierzyństwo; im mniej
uwielbiamy Jego bóstwo, tym mniej mamy powodów, żeby
Ją szanować.”
abp Fulton J. Sheen, Maryja. Pierwsza miłość świata, wyd. Esprit, 2018, s. 87

Doskonałą intuicją odnoszącą się do cnót Maryi, na które
każdy z nas winien zazdrośnie spoglądać, kieruje się Kościół
w poszczególnych wezwaniach kształtowanej przez lata Litanii
Loretańskiej. Spójrzmy choćby na te poniższe:

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Czy cnoty takie, jak roztropność, łaskawość, czy wreszcie –
wierność – nie są uniwersalnymi cechami godnymi
naśladowania przez każdą kobietę i każdego mężczyznę,
w każdej epoce dziejów? Już prosta, zaliczana czasem do



ludowej pobożności, modlitwa loretańska kieruje nas
wszystkich ku Maryi będącej wzorcem życia dla każdego z nas.

Matka Boża jest też doskonałym, tak bardzo potrzebnym
współcześnie (i to właśnie wśród ludzi Kościoła szczególnie!)
ideałem spójności słowa, ducha i czynu. Jej otwarcie się na
Boga nie jest tylko jakimś zewnętrznym obrazem Jej osoby,
lecz także przede wszystkim postawą serca i duszy
skierowanym ku Najwyższemu. Próżno szukać w Maryi
powierzchowności, hipokryzji, jakiejkolwiek niespójności
głoszonych słów z prawdą Jej wnętrza. Niepokalana jest
w całej swojej pełni otwarta na Pana Boga. Niezwykle
ciekawym spostrzeżeniem abpa Fultona J. Sheena w tym
kontekście jest zwrócenie szczególnej uwagi na mężczyzn,
którzy znacznie bardziej niż kobiety muszą uczyć się tej „Bożej
spójności” i braku fałszu właśnie od Maryi:

„Zbyt często my, mężczyźni, wychwalamy Boga językiem,
podczas gdy nasze serca są daleko od Niego. „Słowa dążą ku
górze, ale myśli pozostają na dole”. Jednakże słowa wylały się
z duszy i ducha Maryi, a nie Jej warg, gdyż zawarta w nich
tajemnica miłości już zerwała ich więzy.”
abp Fulton J. Sheen, Maryja. Pierwsza miłość świata, wyd. Esprit, 2018, s. 57

Szczególnie mężczyźni powinni zatem uczyć się od Maryi
porzucania wszelkiego rodzaju egoizmu. Wydaje się także, że
kobiety (szczególnie młode, żyjące w wielkich miastach
i skupione na karierze zawodowej) mogą we wzorze Maryi
dostrzec różnicę między pustką a samotnością. Jak słusznie
bowiem zauważa abp Sheen, puste serce – w przeciwieństwie



do serca pogrążonego w otchłani samotności – to serce
otwarte na Pana Boga i drugą osobę:

„Bóg szukał w świecie pustego serca – ale nie samotnego serca,
serca pustego jak flet, na którym mógłby zagrać melodię – nie
samotnego jak pusta otchłań, którą uprawia śmierć.
A najbardziej pustym sercem, jakie mógł znaleźć, było serce
Matki Bożej. Ponieważ nie było w nim „ja”, On napełnił je
swoim Ja.”
abp Fulton J. Sheen, Maryja. Pierwsza miłość świata, wyd. Esprit, 2018, s. 59

O ile mniej mielibyśmy dzisiaj osobistych tragedii, czy
zżerających nas odczuć związanych z samotnością, gdyby,
naśladując tę postawę serca Maryi, każdy mężczyzna wyzbył
się tego niezmierzonego ogromu egocentryzmu, zaś każda
kobieta (bez względu na swoje społeczno-ekonomiczne
położenie) zamieniłaby swoje zamknięte serce pełne
samotności, na serce puste – u swych podstaw otwarte
i czekające na drugą osobę…

W trudzie dążenia do pięknego wzoru Maryi warto
uświadomić sobie jeszcze jedną rzecz. Niepokalana Maryja jest
w sposób pełny i prawdziwy naszą mamą w Niebie. Sam Bóg
zadecydował o tym, byśmy stali się Jej przybranymi dziećmi:

„Wreszcie widzimy ewangeliczne objaśnienie Jego narodzin:
Maryja „powiła swego pierworodnego Syna […] i położyła
w żłobie” (Łk 2, 7). Swego pierworodnego. Święty Paweł nazywa
Go „Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (Kol 1, 15). Czy
to oznacza, że miała później inne dzieci? Oczywiście! Ale nie
według ciała, bo Jezus był Jej jedynym Synem. Miała Ona inne



dzieci według ducha. Jan jest pierwszym z nich, narodzonym
u stóp krzyża, być może Piotr jest drugim, Jakub trzecim, a my
wszyscy milionowymi i milionowymi dziećmi. Porodziła
z radością Chrystusa, który nas odkupił, a następnie porodziła w
smutku nas, odkupionych przez Chrystusa! Nie w ujęciu zwykłej
figury retorycznej, nie metaforycznie, ale ze względu na chrzest
staliśmy się dziećmi Maryi i braćmi naszego Pana, Jezusa
Chrystusa.”
abp Fulton J. Sheen, Maryja. Pierwsza miłość świata, wyd. Esprit, 2018, s. 102

Jeśli zatem kiedykolwiek spojrzymy na Maryję i nie wystarczy
nam wiary, nadziei i siły do dążenia do Jej pięknego wzorca, do
wdrożenia Jej cnót we własnym życiu, to pamiętajmy –
szczególnie wtedy – że jest Ona również naszą Matką. Jest Tą,
która nas wysłucha, z którą możemy podzielić się naszymi
problemami, słabościami i trudnościami, które spotykają nas
na drodze do zbawienia. Bo przecież:

„Do kogóż wzdychać mamy nędzne dziatki?
Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
U której serce otwarte każdemu,
A osobliwie nędzą strapionemu.”

pieśń „Serdeczna Matko”

Otwórzmy się na Maryję; chciejmy naśladować Jej cnoty
i pamiętajmy tę jedną podstawową prawdę – Maryja zawsze
prowadzi nas ku Chrystusowi. Nasza ziemska droga do
wiecznej szczęśliwości może być piękniejsza, gdy zwrócimy się
ku Niepokalanej, gdy wreszcie postaramy się żyć na Jej wzór.



PAWEŁ GŁOWACKI

Czy Pismo Święte przeczy
dogmatowi o trwałym
dziewictwie Maryi?



Kościół katolicki wierzy i naucza, że Maryja
przez całe swoje życie nie współżyła z Józefem. Ich
małżeństwo nie zostało skonsumowane i dlatego Jezus
był jedynym biologicznym synem Maryi. Nie miał
rodzonych braci i sióstr. O tym właśnie mówi dogmat
o wiecznym dziewictwie Maryi. Z racji tego, że
wychowywałem się w rodzinie katolickiej, znałem tę
prawdę wiary już od dzieciństwa. Była ona dla mnie
czymś oczywistym, czymś, co wchodzi w zakres
doktryny chrześcijańskiej. Nigdy nie poddawałem jej
w wątpliwość do czasu, kiedy przytoczono mi trzy
fragmenty Słowa Bożego oraz zadano mi kilka
kluczowych pytań. W jednej chwili zrujnowały one całą
moją katolicką pewność. Moja metaforyczna forteca
nagle legła w gruzach. Możesz, drogi Czytelniku,
zastanawiać się i być ciekawym, o jakie cztery pytania
mi chodzi. Czy one również nie zburzą Twojego
katolickiego światopoglądu? A może jesteś
protestantem, który wyprowadza te same argumenty,
punktując zakłopotanych katolików? Przekonajmy się!



Trzy ciosy i nokaut
Pierwsze z pytań, jakie mi zadano, brzmiało
następująco:

Czy wierzysz w to, że Maryja była zawsze Dziewicą i nigdy
nie współżyła z Józefem?

Na to pytanie odpowiedziałem oczywiście twierdząco.
Taka jest przecież nauka Kościoła. Mój przemiły
interlokutor uśmiechnął się i poprosił mnie, abym
otworzył Biblię na pewnym fragmencie z Ewangelii wg
św. Mateusza i przeczytał go na głos:

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił
anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie
zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał
imię Jezus (Mt 1,24-25).

Po czym powiedział, że słowo zbliżać się oznacza
zarówno w tym fragmencie, jak i w całej Biblii odbycie
stosunkumiędzy kobietą amężczyzną. Czy się zgadzam
z taką interpretacją? Ja odpowiedziałem, że myślę, że
tak. Potem zapytał mnie, dlaczego Biblia wyraźnie
mówi, że Józef nie współżył z Maryją do momentu
narodzin Jezusa, co implikuje, że w późniejszym czasie
zbliżyli się do siebie. To tak, jakby powiedzieć, że np.
Tomek nie nauczył się pływać aż do momentu, kiedy
skończył 10 lat. Użycie słowa aż wyraźnie sugeruje, że
kiedy Tomek skończył 10 lat, nauczył się pływać,



podobnie jak to, że Maryja współżyła z Józefem już po
narodzinach Jezusa. Jedyną moją odpowiedzią na to
pytanie, na ten biblijny werset i porównanie była
wymowna cisza i ciągłe wpatrywanie się w Biblię, która
przecież nie mogła czegoś takiego powiedzieć.

Rozmówca przeszedł do kolejnego pytania i zapytał
mnie:

Powiedz mi, Paweł, czy według Ciebie Jezus był
pierworodnym synemMaryi?

Ja za bardzo nie wiedziałem, co dokładnie to znaczy.
Rozmówcawyjaśnił mi, że tak jak podaje słownik języka
polskiego, słowo pierworodny oznacza chłopca
najstarszego wśród rodzeństwa, urodzonego jako pierwszy
spośród całego rodzeństwa (https://sjp.pl/pierworodny).

Następnie ponownie zapytał, czy wedługmnie Jezus był
pierworodnym synemMaryi. Wtedy ja odpowiedziałem
stanowczo, że nie był pierworodnym synem Maryi.
Poproszono mnie o otworzenie Biblii na fragmencie z
Ewangelii wg św. Łukasza, który podaje:

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go
w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie (Łk 2,7).

Zadano mi kolejne trafne pytanie:

Skoro twierdzisz, Pawle, że Jezus nie był pierworodnym
i niemiał rodzonego rodzeństwa, to dlaczego Biblia określa



Jezusa jako pierworodnego syna Maryi? Przecież to
oznacza, że Maryja miała więcej niż tylko jedno dziecko.

Jakmyślisz, drogi Czytelniku, jaka byłamoja odpowiedź
na ten zarzut? Wymowna cisza i wpatrywanie się
w tekst biblijny z nadzieją, że może on jednak tego nie
mówi, może tak naprawdę nie ma tam słowa
pierworodny, jednak im dłużej się wpatrywałem w ten
konkretny werset, tym bardziej byłem przeświadczony,
że to słowo tam występuje.

Trzeci argument biblijny, jaki mi przytoczono, był
związany ze znanym (wtedy ujrzałem go po raz
pierwszy) fragmentem mówiący o braciach i siostrach
Jezusa. Wpierw zapytano mnie, czy uważam, że Jezus
miał rodzeństwo i posiadał braci i siostry.
Odpowiedziałem, już znacznie z mniejszą dozą
pewności, że Jezus był jedynakiem i nie posiadał braci
i sióstr, po czym poproszono mnie, abym otworzył
i przeczytał na głos taki biblijny cytat:

Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na
imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon
i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas?
Skądże więc ma to wszystko? (Mt 13, 55–56).

Kolejne pytanie wybrzmiało jeszcze bardziej
wymownie od pozostałych:

Jeżeli Kościół Katolicki uczy, że Jezus nie miał braci i sióstr,
a Biblia jednoznacznie twierdzi, że miał, to kto według



Ciebie, Pawle, się myli? Nieomylne Słowo Boże czy omylna
instytucja, jaką jest twój Kościół?

Po tym pytaniu wiedziałem, że leżę już na deskach
i rozpoczęło się odliczanie przez sędziego. Nie byłem
już w stanie powstać. W jednej chwili praktycznie
całkowicie straciłem wiarę w to, czego Kościół katolicki
uczy na temat dziewictwa Maryi. Jednocześnie
rzutowało to na moje całościowe zaufanie, jakim
darzyłem Kościół, do którego przynależę. Oczywiście
nie powiedziałem tego na głos, jednak gdy wróciłem do
domu, byłem święcie przekonany, że te teksty są zbyt
jednoznaczne, aby Kościół mógł na nie w jakikolwiek
sposób (tym bardziej w zadowalający) odpowiedzieć.
Właśnie z takim nastawieniem przystąpiłem do
studiowania tego tematu.

Co się okazało na końcu moich poszukiwań? Nie tylko
odkryłem, że Kościół ma bardzo dobre kontrargumenty
na te trzy biblijne zarzuty, które (po wnikliwym
zbadaniu związanych z nimi zagadnień) nie są w stanie
się utrzymać – odkryłem także, że katolickie nauczanie
ma solidne biblijne oraz historyczne podstawy w tym
temacie. Ostatecznie przekonało mnie to do nauczania
Kościoła. Pokazało mi to również, jak ułomnym jestem
człowiekiem i jak łatwo jest zachwiać moją wiarę
i ufność. A więc pokrótce podzielę się z wami tym co
odkryłem.



Mt 1, 25
Greckie słowo heos przetłumaczone jako aż, dopóki nie
zawsze w Piśmie Świętym oznacza, że po tym słowie
dochodzi do zmiany stanu czy czynności. W greckim
przekładzie Starego Testamentu, tzw. Septuagincie
padają następujące słowa:

Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż [gr. heos] do czasu
swej śmierci (2 Sm 6,23).

Czy to oznacza, że żona Dawida, a córka Saula, Mikal
zajdzie w ciąże po swojej śmierci? Oczywiście, że nie.

Podobnie jest w Ewangelii wg. św. Mateusza z tego
samego przykładu, kiedy Jezus po swoim
zmartwychwstaniu mówi do apostołów:

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż [gr. heos] do
skończenia świata (Mt 28,20).

Czy to oznacza, że Jezus nie będzie już ze swoimi
apostołami po końcu świata? Oczywiście, że nie. Chodzi
tu o podkreślenie tego, że Zbawiciel będzie cały czas ze
swoimi uczniami do momentu końca świata.

Dokładnie o to samo chodzi ewangeliście w pierwszym
rozdziale Ewangelii, w którym stara się wyszczególnić
pewien przedział czasowy poprzez użycie heos czy
heos hu. Chce wykazać, że nie ma możliwości, by Jezus
był biologicznym synem Józefa, ponieważ on nie



współżył z Maryją przez cały okres ciąży. Nie chodzi
więc tu o wyeksponowanie zmiany stanu, czyli tego, że
przed urodzeniem Jezusa Maryja z Józefem nie
współżyli, zaś po narodzeniu już współżyli, lecz
o podkreślenie okresu wstrzemięźliwości Józefa
i ukazania tego, że dlatego Jezus nie może być jego
rodzonym synem. Co więcej, niektórzy nie dają za
wygraną i próbują argumentować, że w grece koine
zmienia się znaczenie słowa aż w zdaniu w czasie
przeszłym oraz że w tym fragmencie nie występuje
samo heos, a heos hu, które zawsze oznacza pewną
zmianęmiędzy tym, co było w przeszłości, a tym, co jest
obecnie. Odpowiadając na ten zarzut pochodzący od
lepiej przygotowanych protestantów, można pokazać
użycie sformułowania heos hu w zdaniu w czasie
przeszłym, gdzie pomimo tego, że mamy ten zwrot oraz
czas przeszły, nie zachodzi zmiana stanu lub czynności:

Woda wciąż opadała aż [gr. heos hu] do miesiąca
dziesiątego. W pierwszym dniu miesiąca dziesiątego
ukazały się szczyty gór (Rdz 8,5).

Widzimy z kontekstu, że woda po miesiącu dziesiątym
cały czas jeszcze opadała. Do tego w Nowym
Testamencie heos hu również występuje w takim
tekście:

Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku
Cezara, kazałem go strzec, dopóki [gr. heos hu] go nie
odeślę do Najdostojniejszego (Dz 25,21).



Gdybyśmy przyjęli argumentację protestancką za
poprawną, to wynikałoby z fragmentu, że dochodzi do
zmiany stanu i apostoł Paweł nie jest już strzeżony po
odesłaniu go do Cezara. Jednak nie jest to prawdą,
ponieważ on nadal jest strzeżony pomimo odesłania go
do rzymskiego cesarza:

Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać
prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował
(Dz 28,16).

Łk 2, 7
Gdybym w trakcie tej rozmowy był uważnym
czytelnikiem, to mógłbym zajrzeć do przypisu do tego
wersetu w Biblii Tysiąclecia. Znalazłbym tam
odpowiedź, której wtedy rozpaczliwie szukałem.
Czasami jest ona na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba po
nią sięgnąć:

W sensie biblijnym (por. Wj 13,11-16, gdzie znaczy
„poświęcony Bogu”) ze względu na prawa i przywileje, jakie
pierworodny miał w rodzinie, a nie jakoby Maryja
posiadała liczniejsze potomstwo. O tym, że pierworodnymi
nazywano także jedynaków, świadczy pewien nagrobek
starożytny z roku 5 przed Chr. Z napisem: „Los doprowadził
mnie do końca życia wśród bólów rodzenia mego
pierworodnego dziecka”.



Z tego względu protestancki uczony Francois Bovon,
który, choć odrzuca trwałe dziewictwo Maryi, uczciwie
przyznaje, że:

Sam w sobie przymiotnik prototokos („pierworodny”)
niemoże dostarczyć przekonującego argumentu za tym,
że istnieli bracia Jezusa według ciała (F. Bovon, Luke 1:
A Commentary on the Gospel of Luke 1:1-9:50. Hermeneia:
A Critical & Historical Commentary on the Bible, Fortress
Press 2002, s. 85-86).

Mt 13, 55-56
W Piśmie Świętym słowo brat (gr. adelphos) nie zawsze
odnosi się do brata rodzonego. Tak są określani również
inni członkowie rodziny, czyli krewni. Bratem może
zostać nazwany także ktoś, kto nie przynależy do
rodziny, lecz dzieli tę samą wiarę (zob. Mt 23,8). Jeżeli
kiedykolwiek byłeś na pielgrzymce do Częstochowy, to
wiesz, że katolicy nie mówią do siebie Tomaszu, Aniu,
Basiu, lecz bracie i siostro: Czy brat może się za mnie
pomodlić? Która to już siostry jest pielgrzymka? Tym, co
definiuje w Biblii znaczenie słowa brat, jest więc
kontekst bliższy i dalszy, w którym to słowo występuje.
Dlatego, aby dowiedzieć się czy ci bracia Jezusa są jego
rodzonymi braćmi lub jego kuzynami i krewnymi,
trzeba zobaczyć, czy ich mamą jest Maryja, matka
Jezusa, czy może jest to inna osoba o imieniu Maria.



W przytoczonym wyżej fragmencie Ewangelii
Mateuszowej bracia Jezusa wymienieni są z imienia i są
to między innymi Jakub i Józef. Z biegiem narracji
ewangelicznej Mateusz identyfikuje nam tą osobę jako
Marię, matkę Jakuba i Józefa:

Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka
Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza (Mt 27,56).

Kilka wersetów dalej została ona również określona
jako druga Maria:

Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam,
siedząc naprzeciw grobu (Mt 27,61).

Jeżeli Maria, matka Jakuba i Józefa byłaby tożsama
z matką Jezusa, wtedy Ewangelista nigdy nie nazwałby
jej drugą Marią! Pierwsza i najważniejsza Maria
w Nowym Testamencie to matka Jezusa. Ukazuje to, że
mamą domniemanych rodzonych braci i sióstr Jezusa,
nie jest jegowłasnamama,Maryja. Zostali nazwani Jego
braćmi i siostrami nie ze względu na to, że byli jego
rodzeństwem i mieli wspólną mamę, lecz dlatego, że
byli jego bliskimi krewnymi.

Kościół Katolicki nie ukrywa faktu istnienia braci
i sióstr Jezusa. Wystarczyłoby mi sięgnąć tym razem do
Katechizmu Kościoła Katolickiego, aby przekonać się
o niezmiennym nauczaniu Kościoła, który w oparciu
o Pismo Święte i Świętą Tradycję nigdy nie
interpretował braci i sióstr Jezusa jako biologicznych
synów i córek Maryi. W punkcie 500 czytamy:



Niekiedy jest wysuwany w tym miejscu zarzut, że Pismo
Święte mówi o braciach i siostrach Jezusa (Por. Mk 3,
31-35; 6, 3; 1 Kor 9, 5; Ga 1, 19). Kościół zawsze przyjmował,
że te fragmenty nie odnoszą się do innych dzieci Maryi
Dziewicy. W rzeczywistości Jakub i Józef, „Jego bracia”
(Mt 13, 55), są synami innej Marii, należącej do kobiet
usługujących Chrystusowi (Por. Mt 27, 56), określanej
w znaczący sposób jako „drugaMaria” (Mt 28,1). Chodzi tu
o bliskich krewnych Jezusa według wyrażenia znanego
w Starym Testamencie (Por. Rdz 13, 8; 14, 16; 29, 15 i in.).

Argument za trwałymdziewictwem
Maryi: J 19, 26-27
Pismo Święte nie przeczy dogmatowi o wiecznym
dziewictwie Maryi. Nauka o nim wyrasta wprost ze
Słowa Bożego i jest w nimmocno zakorzeniona. Podam
tylko jeden biblijny argument, który wskazuje na tę
prawdę wiary. Jest on w gruncie rzeczy bardzo prosty
i opiera się na fragmencie z Ewangelii wg św. Jana:

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.
Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej
godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 26-27).

Gdyby Maryja w czasie ukrzyżowania miała
jakiekolwiek biologiczne dzieci, wtedy Jezus nie



oderwałby jej od swoich własnych rodzonych dzieci
i nie powierzyłby jej w opiekę jednemu ze swoich
uczniów, dla którego Ona ma być matką i który ma się
nią opiekować przez fakt wzięcia jej do siebie – I od tej
godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19,27). Sam Jezus
w Ewangelii wg św. Marka twierdzi, że odmówienie
pomocy własnym rodzicom przez dzieci jest jednym
z najcięższych przewinień (zob. Mk 7, 9-13). Potępia
faryzejską, ludzką tradycję Korban, która twierdziła, że
jeśli złoży się do Świątyni Jerozolimskiej pieniężny dar
ofiarny, wtedy jest się zwolnionym z obowiązku opieki
nad własnym starzejącym się rodzicem. Jezus potępia
to jako znoszenie Słowa Bożego, cytując Księgę Wyjścia
(zob. Wj 20,12). Chrystus, który popierał obowiązek
opieki dzieci wobec rodziców, używając bardzo
mocnych słów (przeczytaj jeszcze raz, drogi Czytelniku,
wspomniany wyżej fragment Ewangelii Markowej), nie
złamałby go później, ignorując i łamiąc jedno
z przykazań Bożych na które sam się w tym temacie
powołał. Dlatego twierdzenie, że Jezus uniemożliwiłby
własnemu biologicznemu rodzeństwu dopełnienie
obowiązku wobec własnej matki, jest czymś niezwykle
niestosownym. Wydaje się, że jedynym rozsądnym
wnioskiem na podstawie tego tekstu z Ewangelii wg św.
Jana jest to, że Jezus niemiał biologicznego rodzeństwa.

Niektórzy próbują argumentować, że rodzeni bracia
Jezusa w momencie ukrzyżowania nie uznawali misji
i posłannictwa Jezusa, dlatego Jezus powierza Maryję



Janowi. Jest to jednak mało trafiony argument,
ponieważ, jeśli byliby oni rodzonymi dziećmiMaryi, ich
obowiązek wobec biologicznej matki pozostawałby cały
czas w mocy, bez względu na wiarę czy niewiarę
w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. Wielki
dziewiętnastowieczny biblista protestancki, luteranin
Ernst Wilhelm Hengstenberg, w swoim komentarzu do
19. rozdziału Ewangelii wg. św. Jana pisze tak:

Nie wolno nam zapominać, że w ostatnich chwilach swego
ziemskiego istnienia On, wzór dla nas, troszczył się o Swoją
matkę. Oddał cześć Swojemu Ojcu przez dziecięce
posłuszeństwo, z szacunkiem dla czwartego przykazania;
i czci Swoją matkę przez staranne zaspokojenie jej
zewnętrznych potrzeb – „Oto syn twój” zakłada, że
Maryja nie miała innych synów oprócz Jezusa. Czczenie
rodziców przez wierną opiekę nad nimi jest nie tylko
obowiązkiem, ale także przywilejem dzieci; a gdyby miała
inne dzieci, Jezus naruszyłby ten przywilej, oddając
Swoją matkę Janowi. (…) Obowiązek synów pozostałby,
nawet gdyby rzekomi bracia Jezusa byli w tym czasie
w stanie niewiary (E. W. Hengstenberg, Commentary on
the Gospel of St. John: T. II, T. & T. Clark, Edinburgh 1865,
s. 416-417).

Wielu starożytnych pisarzy chrześcijańskich również
interpretowało fragment z Ewangelii wg św. Jana o
oddaniu Maryi pod opiekę ucznia jako dowód na to, że
jedynym biologicznym synemMaryi był Jezus. Profesor



i wybitny mariolog, Michael O'Carroll skomentował to
następująco:

Generalnie Ojcowie [kościoła] interpretowali tekst
[J 19,25-27], aby pokazać troskę Jezusa o Matkę, Jego
zamiar zapewnienia Jej opieki. Postrzegali także słowa
Jezusa jako pochwałę Jana, jego dziewictwo, jako znak
wiecznego dziewictwa Maryi. (M. O'Carroll, Theotokos:
A Theological Encyclopedia of the Blessed Virgin Mary,
Wipf and Stock Publishers, 2000, s. 373)
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