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Doznawać miłości,  
aby miłować! 

Dwa oblicza piękna:  
Miriam i Merlin Monrou

Matka Boża pokazała mi, 
że mogę być sobą  

Droga do wolności  
– Emilia Engel  

Blog zmienił moje życie1
kwartalnik wydawany przez wspólnoty szensztackie
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Inspiracją do 
powstania Pi-
sma stały się 
trwające od 
ponad roku 
spotkania ko-

biet przy Sanktuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej w Świdrze/
Otwocku koło Warszawy. 

Rozpoczęte 8. grudnia 2010 r., 
w 90-tą rocznicę powstania Szensz-
tackiego Ruchu Kobiet, chcą dzie-
lić się charyzmatem Szensztatu 
z każdą kobietą. 

Największym skarbem Szensz-
tatu jest Maryja – Mater Ter Ad-
mirabilis – Kobieta Nowa u boku 
Chrystusa, zaangażowana w dzieło 
odkupienia od momentu zwiasto-
wania do dziś. Maryja chce – jak 
powiedział założyciel Szenszta-
tu, o. Józef Kentenich – na nowo 
przejść przez dzisiejszy świat i każ-
dą z nas prowadzić do życia speł-
nionego, w jakiejkolwiek sytuacji 
się znajdujemy, na jakimkolwiek 
etapie życia. Czyni to jako Matka 
Kościoła, z miłością zajmująca się 
każdą z nas, nie spuszczająca z nas 
wzroku. Ona nie może inaczej, 
jak nami się zajmować, bo każdą 
i każdego z nas powierzył Jej Jezus 

w ostatnich minutach swego życia. 
W minutach najważniejszych. Od 
tego momentu Maryja żyje nami. 
Przyoblekając w postać swego 
Syna. Nie czyni tego jednak au-
tomatycznie, nachalnie. Czeka na 
nasze przyzwolenie, zaproszenie, 
prośbę. A wtedy przychodzi i prze-
mienia, umacnia i posyła. Cieszy 
się. Współpracuje.

Jej oddał się jako narzędzie  
ojciec Kentenich, 
zawierając z Nią 
przymierze miłości. 
Z tego przymierza 
w 1914r. wyrósł re-
ligijny ruch odnowy, 
Ruch Szensztacki 
(od miejscowości: 
Schönstatt – pięk-
ne miejsce). Ojciec 
Kentenich zaanga-
żował ponad 50 lat 
swojej kapłańskiej 
posługi, by kobieta 
była w pełni sobą. Dlatego prowa-
dził ją do Maryi. W ciągu dziesięcio-
leci pracy kierownika duchowego 
stworzył duchowość kobiety, którą 
odczytał w osobie Maryi. Jedno-
cześnie wsłuchiwał się w znaki cza-
su, w zmieniające się okoliczności 

i uwarunkowania życia kobiet, by 
odpowiedzieć na ich palące proble-
my i zapotrzebowania. Chciał, by 
kobieta żyła spełniona i temu słu-
żył. My dzisiaj – poprzez to Pismo 
– pragniemy służyć jego miłości. 
Zapraszamy do współpracy wszyst-
kie Panie, które doświadczyły łask 
w spotkaniu z Mater ter Admirabilis 
(Matką Trzykroć Przedziwną) i chcą 
dzielić się tym doświadczeniem.

Spotkania dla Ko-
biet przy Sanktuarium 
w Świdrze wzbudziły od 
początku żywe zaintere-
sowanie i odzew. „Nowa 
Ty” chce przekazywać 
treść i atmosferę spotkań, 
ale przede wszystkim at-
mosferę Sanktuarium. 
I przesłanie Szensztatu 
dla kobiety. Przesłanie 
żywe i przyjmujące kon-
kretne kształty w życiu 
każdej z nas. 

Pierwszy numer czasopi-
sma ukazuje się w Dzień Matki. 
Jest to data symboliczna. Maryi  
– Matce każdej i każdego z nas de-
dykujemy to czasopismo i Jej opie-
ce polecamy jego dalszy rozwój.

Alicja Kostka 

Nowa Ty – Pismo Szensztackiego 
Ruch Kobiet

Kim jesteśmy?
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z
Wpisane w piękno maja

Z radością witamy Nową Ty – cza-
sopismo, które zaczynają wydawać 
polskie kobiety, związane z ducho-
wością Szensztatu. 

Ich zdjęcia uzupełniają twarz 
Maryi w logo czasopisma. Dobrze 
oddaje to zarówno ich zamysł jak  
i  losy. Zresztą zamysł wyrasta z losu 
każdej z tych dzielnych kobiet, które 
w swoim życiu pokazują duchową 
wielkość Maryi. Mężczyźni mogą ją 
dostrzec przez błogosławioną wiel-
kość swoich matek, żon, nauczycie-
lek, pielęgniarek, przyjaciółek...

Każdą z nich wpisaliśmy w piękno 
maja i czułych słów Litanii Loretań-
skiej. Nawet jeśli już nie żyją, to prze-
cież ich cudowna siła miłości, z której 
nas utkały, rodzi się ciągle na nowo. 

Dlatego jesteśmy wdzięczni  Kobietom 
z Szensztatu za to, że mają odwagę sta-
nąć w samym centrum pośrednictwa 
Maryi i być gotowymi do pokazania jej 
piękna nowym pokoleniom. 

Poprzez nowe czasopismo niech 
rozszerza się piękne miejsce w Polsce, 
które prawie sto lat temu zaczął bu-
dować J. Kenntenich, niezwykły czci-
ciel Maryi, w niemieckim Schönstatt. 
Istotą tego miejsca jest obecność 
Matki Bożej  Trzykroć Przedziwnej, 
harmonijnie wpisanej w psychiczno-
duchową prawdę kobiecości. Dlate-
go, jak pisze A. Kostka, Maryja żyje  
współczesnymi kobietami.

Stąd i wyzwania. Czasopismo 
rozpoczyna swój żywot, kiedy pol-
skie katoliczki muszą podjąć zadania 

wynikające z  nowego feminizmu, 
o którym z takim przekonaniem 
mówił Jan Paweł II. Przyszedł czas, 
aby Kobiety Szensztatu nie tylko 
przypomniały dzieło Założyciela. 
Powinny one znaleźć swoje miejsce 
w kościelnych strukturach, które po-
magają kobietom maltretowanym, 
wykorzystywanym seksualnie, tru-
dzącym się godzeniu wychowania 
dzieci i pracy zawodowej. Nie ma 
dzisiaj ważniejszego zadania duszpa-
sterskiego w Europie i w Polsce niż 
obrona godności  rodziny i kobiety. 
Serdecznie życzę, aby nowe czaso-
pismo było skutecznym narzędziem 
w wypełnianiu tych zadań.

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski
Płock-Warszawa, 3. V. 2012.  

l
Wyjaśnienie loga

Logo przedstawia osiem twarzy kobiet. 
Jedną z nich, tą największą, jest twarz 
Maryi. Przedstawiona jest Ona w od-
cieniach szarości i celowo ukazana jest 
tylko połowa Jej twarzy.

Pozostałe siedem, to twarze kobiet 
w różnym wieku. Każda z nich ma inny 
kolor – jeden z siedmiu barw tęczy, sta-
nowią one brakującą połowę twarzy 
Matki Bożej. Kolorem podstawowym 
i tłem dla logo jest kolor niebieski, ma-
ryjny. Barwa czcionki, a szczególnie 
słowo NOWA to biel. Logo jako całość 
ma wyrażać oryginalną i ponadczaso-
wą misję kobiety dla Kościoła i świata 
w duchu Szensztatu.

Matka Boża mimo tego, że przed-
stawiona jakby w tyle i bezbarwności 
twarzy, tu stanowi naczynie pełne barw 
i skarbnicę charakterów kolorowych 
twarzy pozostałych kobiet. Z Jej – Ma-
ryi – pomocą kolorowe twarze odkry-
wają swoją barwę. To one mają być 
pytane o źródło ich czystego koloru 
(chciałoby się powiedzieć przejrzysto-
ści), witalności, ideałów, sposobu życia. 
To kolorowe twarze – każda na swoją 

miarę, możliwości i drogę – mają dawać 
twarz Maryi, dziś postrzeganej często-
kroć właśnie jako kogoś bezbarwnego, 
nie pasującego do świata multikoloro-
wych, przebarwianych i ubarwianych 
wirtualnych istnień, impulsów… Ko-
lorowe twarze są drugą połową oblicza 
Miriam, narzędziami pochłaniającymi, 
rozpraszającymi i przepuszczającymi 
promienienie Jej pełni w Bogu. 

Tęcza jest symbolem przymierza 
Boga z człowiekiem, które w ducho-
wości Szensztatu pogłębiane jest w ży-
wej miłosnej więzi z Maryją. Każdy ko-
lor symbolizuje i odzwierciedla inną, 
nieodzowną rzeczywistość na drodze 
człowieka do świętości. Wierzymy 
w to, że Maryja, powierzając nam mi-
sję przymierza, jest i oddaje nam swo-
ją twarz: chce być przez nas widziana 
w sposób jasny i kolorowy, atrakcyjny. 
A konkurencja jest duża… 

TY to zawsze relacja. Kobieta z na-
tury jest bytem stworzonym do i w re-
lacji. Ewę, drugiego w chronologii 
człowieka, postawił Pan Bóg w relację 
z Adamem, pierwszym człowiekiem, 

i Nim samym. TY to więc ktoś, kto 
stoi naprzeciw mnie, ale TY to także 
ja: nowa ja, odnawiana w sakramental-
nym życiu z Chrystusem – żywej relacji 
z zbawczogennym i zbawczopłodnym 
TY. To także brak jakiegoś TY, brak 
i tęsknota za kimś. Brak relacji, to też re-
lacja… Ale TY to zawsze sanktuarium 
zamieszkiwania Boga w nim.

Na wszystkie TY (relacje) światłem 
pada śnieżnobiałe NOWA – wyraz czy-
stości i gotowości na oczyszczenie, otwar-
tości na wydarzenia, które Pan zsyła nam 
w odwiecznej nieprzypadkowości zda-
rzeń. To otwartość na zmianę perspek-
tywy, na odkrywany dla siebie właściwy 
kolor życia, otwartość na ideały i ludzi. 

Nowa TY to odważne zaproszenie, 
wyzwanie…

Do Ciebie podobne być chcemy…
Hanna Grabowska
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„Życie ludzkie 
z natury jest 
«koedukacyj-
ne», a god-
ność jego (czy 
też godziwość) 
zależy w każ-
dym momen-
cie historii, 

a także w każdym punkcie długości 
i szerokości geograficznej od tego, 
«kim» ona będzie dla niego, a on 
dla niej.” – tak mówił Jan Paweł II 
w słynnych katechezach środo-
wych poświęconych teologii ciała1. 
Aż 129 katechez przeznaczył na 
to, by uświadomić katolikom, jak 
niesamowitą sprawą było stworze-
nie ludzi jako mężczyzn i kobiet: 
równych w godności i powołaniu 
ludzkim, ale też różnych cieleśnie 
i psychicznie, bo przeznaczonych 
do obdarowywania się swoimi 
różnicami i sobą nawzajem w mi-
łości. Miłości na wzór Boga: „Ob-
razem i podobieństwem Boga stał 
się człowiek nie tylko przez samo 
człowieczeństwo, ale także poprzez 
komunię osób, którą stanowią od 
początku mężczyzna i niewiasta”, 
jak mówił w jednej z tych katechez 
polski papież. Podobnie pisał zało-
życiel Ruchu Szensztackiego, o. Jó-
zef Kentenich: „Najdoskonalszym 
obrazem Trójjedynego Boga mał-
żonkowie są zwłaszcza w momen-
cie aktu małżeńskiego.”2

Otwarcie się na dar
Ale w tej wymianie darów między 
mężczyzną i kobietą obowiązuje 
pewna subtelna zasada. O ile nie 
można powiedzieć, że w jakimś 

momencie miłosnej relacji daje 
lub bierze miłość tylko jedna oso-
ba, bowiem samo otwarcie się na 
dar już jest darowaniem siebie, 
o tyle jednak można powiedzieć, 
że pewna męska inicjatywa jest 
nieodzowna, a pewna otwartość 
i gotowość na przyjęcie miłości 
jest przynajmniej na początku rela-
cji bardziej łączona z kobiecością. 
Nie wyostrzając nadmiernie róż-
nic między płciami, warto jednak 
zwrócić uwagę na pewną cechę 
bardzo typową dla kobiet, o której 
mowa jest we fragmencie zdania 
z papieskiego dokumentu poświę-
conego kobietom: „kobieta jest tą, 
która winna doznawać miłości, aby 
wzajemnie miłować” (Mulieris di-
gnitatem, 29). 

miłość zaczyna się od 
przyjęcia Miłości
Ten krótki cytat, moim zdaniem, 
celnie ujmuje pewien klucz do zro-
zumienia tajemnicy kobiecości. 
Księga Rodzaju mówi nam o ko-
biecie stworzonej jako drugiej po 
mężczyźnie. Dzięki jej istnieniu 
mężczyzna może już zatem wejść 
w relację miłości z osobą jemu 
równą i dlatego wydaje na jej wi-
dok okrzyk zachwytu. Może ob-
darzyć ją miłością i ucieszyć się 
podobną odpowiedzią z jej strony. 
Obecność kobiety da mężczyźnie 
doświadczenie relacyjnego ciepła, 
pierwszej społecznej integracji, 
pierwszej międzyludzkiej wspól-
noty tak ścisłej, że aż nazwanej 
przez Papieża komunią; komunią, 
z której powstanie nowy człowiek. 

Wreszcie ta obecność przynie-

sie mężczyźnie uświadomienie, 
że spełnienie i szczęście każdego 
człowieka może być osiągnięte je-
dynie w miłości, czyli w ofiarowa-
niu siebie innym, czego wyraźnym 
znakiem jest małżeństwo. Tej świa-
domości i tego spełnienia nie do-
świadczyłby mężczyzna, gdyby nie 
była stworzona Ewa, i gdyby nie 
pojawiła się nowa Ewa, czyli Mary-
ja. Ta, która nam o tym przypomi-
na w sposób doskonały, że miłość 
zaczyna się od przyjęcia Miłości.

I tu nasuwa się kolejne podo-
bieństwo do myśli ojca Kenteni-
cha: „Zasadnicza postawa Matki 
Bożej, postawa przyjmującego od-
dania się i bezinteresownej służby, 
jest dla obydwu płci warunkiem 
wstępnym dla realizacji porządku 
zbawienia: Bóg udziela łaski odku-
pienia, stworzenie musi być goto-
we do przyjęcia [tej łaski]. Ukaza-
na w ten sposób [w Maryi] cecha 
kobiety musi się stać trwałą fun-
damentalną postawą również dla 
«płci mocnej», inaczej mężczy-
zna nie może osiągnąć odkupienia 
i otrzymać zbawienia.”3 Mówiąc 
językiem zrozumiałym także dla 
niewierzących, bez miłości nie da 
się osiągnąć szczęścia. 

Ludzkie relacje są 
autentyczne, jeśli się 
otwierają na przyjęcie 
drugiej osoby
Bez otwarcia się na miłość i bez da-
wania jej innym w zasadzie nie ist-
niejemy. A świadczy o tym wyraź-
nie kobieta. „Jesteście powołane, 
aby dawać świadectwo prawdziwej 
miłości — tego daru z siebie i tego 

Nowy feminizm

Doznawać miłości, aby 
miłować!

Nowa kobieta w nowej społeczności
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przyjęcia drugiego człowieka, któ-
re dokonują się w sposób szcze-
gólny we wspólnocie małżeńskiej, 
ale które muszą stanowić istotę 
każdej innej więzi między osoba-
mi. […] Matka bowiem przyjmuje 
i nosi w sobie innego człowieka, 
pozwala mu wzrastać i czyni mu 
miejsce w swoim wnętrzu, szanu-
jąc go w jego inności. Dzięki temu 
kobieta pojmuje i uczy innych, że 
ludzkie relacje są autentyczne, jeśli 
się otwierają na przyjęcie drugiej 
osoby, akceptowanej i kochanej ze 
względu na godność, którą nadaje 
jej sam fakt bycia osobą, a nie inne 
czynniki, jak na przykład przy-
datność, siła, inteligencja, uroda, 
zdrowie.” Tak pisał papież w en-
cyklice Evangelium vitae (nr 99), 
gdzie wzywał kobiety do tworze-
nia ‘nowego feminizmu’, „który nie 
ulega pokusie naśladowania mode-
li ‘maskulinizmu’, ale umie rozpo-
znać i wyrazić autentyczny geniusz 
kobiecy we wszystkich przejawach 
życia społecznego […]”. 

Autentycznie wyzwolona 
kobieta to ta, która 
doświadcza siebie jako osoby 
odwiecznie umiłowanej 
Ponieważ to kobieta przypomina 
mężczyźnie o godności człowieka 
powołanego do miłości na mocy sa-
mego faktu jego istnienia, tak zwa-
ne nowe feministki zainspirowane 
przez papieża nie walczą tylko o sza-
cunek dla siebie, ale o dobro każde-
go człowieka. A także upominają 
się o dobrze zorganizowane spo-
łeczeństwo, które ma sprzyjać bu-
dowaniu, a nie niszczeniu między-
ludzkich relacji wzajemnej miłości. 
„Autentycznie wyzwolona kobieta 
to […] kobieta, która doświadcza 
siebie jako osoby odwiecznie umi-
łowanej […]”, jak pisze Michele M. 
Schumacher we „Wprowadzeniu do 
nowego feminizmu”4. 

Chrześcijanka jest świadoma 
miłosnej akceptacji ze strony Boga 
i oczekuje spełnienia przez miłość 

ze strony ludzi, zwłaszcza ukocha-
nego mężczyzny. Nie chodzi jej 
zatem o zamykanie się w uczcze-
niu własnego „geniuszu”, ani o za-
mkniętą postawę wyłącznego bra-
nia miłości i gardzenia tymi, którzy 
ją dają. „«Kultura kobiet» byłaby 
równie okaleczona i okaleczająca 
jak kultura czysto męska. Pracujmy 
jednak niestrudzenie nad tym, by 
za pośrednictwem kultury nadać 
bogatej polifonii życia społecznego 
charakterystyczne kobiece brzmie-
nie, z nadzieją, że również brzmie-
nie charakterystycznie męskie 
będzie w niej zdecydowanie usza-
nowane. Tu chodzi o nasze wspól-
ne człowieczeństwo. […] Często to 
dzięki kobiecie, którą czasami okre-
śla się mianem «bytu dla innych», 
mężczyzna sam z kolei uświadamia 
sobie to samo powołanie do «by-
cia dla innych», o którym stara się 
zapomnieć w swych próbach bycia 
samowystarczalnym.”5 – pisze Mar-
guerite Léna.

 
Dzięki temu wrodzonemu, 
wrażliwemu macierzyńskiemu 
wglądowi w indywidualność 
osób, często jakby 
instynktownie wiemy, jak 
pielęgnować ich umiejętność 
kochania
Powyższe argumenty inspirowane 
były nauczaniem Jana Pawła II na 
temat kobiet. We wspomnianym 
wcześniej dokumencie pt. Mulieris 

dignitatem (nr 18) papież pisał: „Po-
wszechnie się przyjmuje, że kobieta 
jest bardziej od mężczyzny zwró-
cona do konkretnego człowieka, ma-
cierzyństwo zaś jeszcze bardziej tę 
dyspozycję rozwija. Mężczyzna — 
mimo całego współudziału w rodzi-
cielstwie — znajduje się jednak „na 
zewnątrz” procesu brzemienności 
i rodzenia dziecka i musi pod wielu 
względami od matki uczyć się swego 
własnego «ojcostwa».” 

Mary Rousseau potwierdza ar-
gumentację papieża, gdy pisze: 
„Kobiety cieszą się powstającą 
w nich psychiczną bliskością osób, 
w każdej sytuacji; bliskością, która 
jest zakorzeniona w naszej możli-
wości fizycznej bliskości doświad-
czanej podczas ciąży. Godność 
kobiety umiejscowiona jest zatem 
w naszej wyłącznie kobiecej, mał-
żeńskiej i macierzyńskiej zdolności 
wspierania nowego życia w innych 
osobach. Dzięki temu wrodzone-
mu, wrażliwemu macierzyńskiemu 
wglądowi w indywidualność osób, 
często jakby instynktownie wiemy, 
jak pielęgnować ich umiejętność 
kochania.” (tłum. A.G.)6 

Dana jako wzór do 
naśladowania
I tu mamy kolejne podobieństwo 
do refleksji Ojca Kentenicha, dla 
którego Maryja reprezentuje ma-
cierzyńskie oblicze Boga, ukazuje 
Jego dobroć i miłosierdzie, więc 

fot. Anna Maria Sujka
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Nowy feminizm

chroni przed skrajnym maskuli-
nizmem i przesadnym racjonali-
zmem. Daje poczucie łączności 
i bliskości Boga, jednocześnie nie 
ujmując nic z Jego wielkości.7 Za-
łożyciel Ruchu Szensztackiego 
widzi w parze Chrystus-Maryja 
analogię do Adama-Ewy i dlatego 
Maryję stawia też za wzór mężczy-
znom. W zasadzie więc postuluje 
on integrację cech męskich i ko-
biecych, bo zauważa, że zarówno 
przy Stworzeniu (przed grzechem 
pierworodnym), jak i Odkupieniu, 
to para osób została przez Boga 
dana jako wzór do naśladowa-
nia.8 Zadziwiająca jest wielkość, 
rozmach i świeżość argumentów 
O. Kentenicha, gdy zestawi się je 
z cytowanymi wcześniej myślami 
papieża i nowych feministek na te-
mat roli kobiet i roli wzorca, jakim 
jest dla kobiet i mężczyzn Matka 
Boga. Podkreślał on bowiem tak 
ścisłe związanie misji Maryi z mi-
sją Jezusa, że nie wahał się określić 
Maryi mianem Współodkupicielki 
i Pośredniczki.9 Nie umniejszał on 
tym misji Jezusa, a jedynie słusznie 
zauważał rolę Maryi jako dosko-
nale otwartej na Miłość i przez to 
idealnie realizującej siebie. Celnie 
oddaje to symbolika szensztackie-
go krzyża jedności, który pokazuje 
Matkę przylegającą do Syna wiszą-
cego na Krzyżu.

Organiczność kobiecego 
myślenia
Co zaś jest bardzo ważne ze spo-
łecznego punktu widzenia, to 
słowa, w których O. Kentenich 
krytykował tzw. myślenie „mecha-
nistyczne”. Zrozumieć je można 
dobrze przez odwołanie do jego 
przeciwieństwa, czyli myślenia 
organicznego, które łączy pozor-
nie nieprzystawalne byty: naturę 
i łaskę, Boga i człowieka, działanie 
Chrystusa i Maryi10. Nowożytna 
filozofia społeczna często przed-
stawiała zbiorowość jako mecha-
niczne połączenie jednostek, jako 
bezduszny wynik społecznej umo-
wy, jako arbitralnie tworzony kon-
trakt. Tymczasem są też myślicie-
le, którzy twierdzą, że w realnym 
życiu nie kierujemy się przede 
wszystkim mechaniczną kalkula-
cją i wąsko pojętym dążeniem do 
zysku. Nie jesteśmy oddzielonymi 
od siebie „kalkulatorami”, ale po-
wiązanymi siecią relacji osobami 
we wspólnotach, w „organizmach” 
społecznych. 
Bardzo mocno przekonane o na-
szej organiczności są nowe femi-
nistki, co widać po lekturze książki 
pod redakcją Michele Schumacher 
Kobiety w Chrystusie. Co ciekawe, 
wywodzą to one z podobnych teo-
logicznych i antropologicznych 
źródeł, z których czerpał założyciel 

Szensztatu. Ich nowy feminizm jest 
z gruntu wspólnotowy, dlatego po-
zwoliłam sobie w tytule artykułu 
sparafrazować szensztackie hasło 
o nowym człowieku w nowej spo-
łeczności, skupiając się tutaj na 
roli, jaką w realizacji tego wspól-
notowego człowieczeństwa ma do 
odegrania kobieta.

Wewnętrznie wolny, bo 
niezmiennie kochany
Warto na koniec zwrócić uwagę, 
że O. Kentenich spisywał cytowa-
ne wyżej przemyślenia w obozie 
w Dachau w czasie II wojny świa-
towej, czyli w czasach, gdy rzadko 
kto miał nadzieję na zwycięstwo 
miłości, a godność osoby była 
powszechnie brutalnie deptana 
w koszmarze obozowej rzeczywi-
stości… Dobrze jest o tym pamię-
tać, kiedy teraz tracimy nadzieję na 
zwycięstwo przekonania o ludz-
kiej godności w obliczu przypad-
ków jej łamania. Przypominanie 
sobie o niezłomnej postawie więź-
nia, który był wewnętrznie wolny, 
bo wiedział, że był niezmiennie 
kochany, inspirować może współ-
czesne kobiety i mężczyzn do 
podtrzymywania pamięci o Źró-
dle własnej wartości i kierowanego 
miłością działania razem z innymi 
i dla innych.

dr Aneta Gawkowska UW

Przypisy:
1 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, KUL, Lublin 2008.
2 Józef Kentenich, W poniedziałek wieczorem. Miłość małżeńska drogą do świętości. T. 20 A, brak tłum., Warszawa 1997, s. 58, 70-71, cyt. za: 
Alicja Kostka, Rozkwitnąć pełnią barw. Duchowość kobiety w Ruchu Szensztackim, Centrum Krajowe Ruchu Szensztackiego, Świder 
2008, s. 135.
3 O. Józef Kentenich, Narzędzie w dłoniach Maryi. Główne aspekty maryjnej duchowości szensztackiej (1), tłum. Antoni Jaroch SAC, Aposto-
licum - Ząbki, Otwock-Świder 2011, s. 189.
4 Michele M. Schumacher, „Wprowadzenie do nowego feminizmu”, w: Kobiety w Chrystusie. W stronę nowego feminizmu (red. M. M. Schu-
macher), tłum. M. Romanek, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2008, s. 25.
5 Marguerite Léna, „Twórcze zróżnicowanie. Edukacja kobiet”, w: Kobiety w Chrystusie, op. cit., s. 381, 383.
6 Mary Rousseau, „Pope John Paul II’s Teaching on Women”, w: The Catholic Woman (red. R. McInerny), San Francisco 1991, s. 23.
7 O. Józef Kentenich, Narzędzie w dłoniach Maryi, op. cit, s. 160-171.
8 Ibid., s. 117-118.
9 Ibid., s. 172.
10 Ibid., s. 100-101.
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Piękno kobiety

Wizerunek Marilyn Monroe

Imię: Marylin
Nazwisko: Monroe
Skrót: MM
Właściwie: Norma Jeane Mortenson 

Norma Jeane Baker
Ur.: 1926
Zm.: 1962
Rodzice: ojciec Martin Edward Mortensen, 
matka Gladys Pearl Monroe
Stan rodzinny: trzykrotnie zamężna,
dwukrotnie straciła dziecko

Zdrowie: depresja, bulimia, choroba alko-
holowa, uzależnienie od barbituranów 
Zawód: aktorka, modelka, piosenkarka

Znak szczególny: legenda kina XX w.

Wizerunek Maryi MTA                                                   

Imię: Maryja                                                                      
Nazwisko: Mater Ter Admirabilis
Skrót: MMTA                                                                    
Właściwie: Jak wyżej                                                                                           

Ur.: ok. 15 lat przed narodzeniem Jezusa
Zm.: Wniebowzięta z ciałem i duszą                                 
Rodzice: ojciec Joachim, matka Anna                                
                                                                                            
Stan rodzinny: mąż Józef, syn Jezus, krewni 
Elżbieta i Zachariasz i ich syn Jan 

Zdrowie: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna...”                         
Zawód: „Pośredniczka wszelkich łask”                                              

Znak szczególny: ponadczasowa ikona                                                                     
Pięknej Miłości      

„Dwa oblicza piękna, 
czyli konkret o Maryi MTA i Marylin Monroe”

Kochana Czytelniczko,
Podstawowym zamierzeniem tego artykułu jest brak komentarza na temat tych dwóch wyżej opisanych kobiet. Wystarczy 
samej wczytać się i wysnuć refleksje.... Jako autorka artykułu prowadzę mój wewnętrzny monolog opierając się na pyta-
niach: Na jakim pięknie, na którym przykładzie zależy mi w codziennym życiu?... Czego pragnie moje serce?... Za czym 
podążam podejmując szereg decyzji w ciągu dnia, w ciągu godziny?...
Czy moje wybory budują świadectwo o zamierzeniu stwórczym Boga wobec mojej osoby?....

Małgorzata E. M. Tuszyńska

Gorąco polecam lektury:
Stary Testament: Księga Pieśni nad Pieśniami
Nowy Testament: wszystkie fragmenty dotyczące Maryi, a szczególnie „Magnificat”
John & Stasi Eldredge „Urzekająca”
Linda Jarosch i Anselm Grun „Królowa i dzika kobieta”
Edyta Stein „Kobieta według natury i łaski”
Alicja Kostka „Rozkwitnąć pełnią barw”
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Świadetwa

O grudnio-
wym spotka-
niu dla kobiet  
w Sanktu-
arium Matki 
Bożej w Świ-
drze powie-
działa mi 
k o l e ż a n k a 

ze wspólnoty. W tej okolicy miesz-
ka moja chrzestna matka, dlatego 
to wszystko zagrało w moim sercu 
i od razu postanowiłam, że pojadę. 
Zadzwoniłam do chrzestnej i powie-
działam, że będę w pobliżu. Bardzo 
się ucieszyła, że ją odwiedzę. Nie wi-
działyśmy się od kilku lat. 

Potem zaczęły się trudności. Za-
chorowałam i leżałam w łóżku przez 
cały tydzień, obawiając się, że jednak 
nie uda mi się pojechać. Poza moją sio-
strą, bliscy odradzali mi ten wyjazd. By-
łam jeszcze słaba. Ale bardzo chciałam  
i – mimo śnieżycy – ruszyłam w drogę. 

Przestrzeń dla bycia ze sobą 
i z innymi
Miałam na tej drodze różne przeciw-
ności. Ale byłam pewna, że dojadę. Już 

na miejscu przeżyłam rodzaj rozczaro-
wania. Zdawało mi się, że będzie nas 
cała gromada, a tu ledwie kilka dziew-
czyn. Dopiero potem uświadomiłam 
sobie, jak to było dla mnie ważne, jak 
nie dawało szansy na schowanie się 
za kimś innym, jak dawało przestrzeń 
dla bycia ze sobą i z innymi. Długo 
się moje opory rozbrajały. Ulegałam 
podszeptom, że to spotkanie niczego 
nie wniesie do mojego życia, że ja tu 
nie pasuję. Pojawiła się nawet dziwna 
senność, niemoc. Ledwie słuchałam 
wykładu s. Ingi. Myślałam wtedy, że to 
może osłabienie po chorobie. Pewnie 
też. Ale był to też rodzaj wewnętrznej 
walki i oporu. Dało mi to szansę zaob-
serwowania siebie. 

Aby móc, jak Maryja, być 
narzędziem w rękach Boga, 
najpierw musimy głęboko 
poznać siebie
Wyraźnie zobaczyłam skłonność do 
początkowego przyglądania się i do-
piero potem powolnego wchodzenia 
w relację, w sytuację. W dzieciństwie 
często zmuszana byłam do brawury, do 
szybkiego nawiązywania kontaktów 

z rówieśnikami, 
do odważnego 
deklamowania 
wierszy przed 
mniejszą lub 
większą pu-
b l i c z n o ś c i ą . 
I zrodził się we 
mnie opór. Te-
raz, w dorosło-
ści, sama chcę 
d e c y d o w a ć 
o tym, co i z kim 
zrobię. Matka 

Boża pokazała mi, że mogę być sobą. 
Raz szybciej, a raz wolniej reagować na 
otoczenie. Mam wolność wyboru.
Obecność Matki Bożej oswaja, 
pozwala się otworzyć
S. Inga poprosiła mnie o poprowa-
dzenie modlitwy wieczornej, kiedy to 
figura Matki Bożej w procesji przyszła 
do domu, w którym mieszkałyśmy. 
Ta obecność Matki Bożej oswoiła 
mnie, pozwoliła się otworzyć. Potem 
już szybko wracałam do siebie. Długo 
z dziewczynami rozmawiałyśmy o ży-
ciu, o relacjach, o powołaniu. Siostra 
zapytała, jakie są moje pragnienia. Ba-
łam się otwarcie powiedzieć, że mam 
pragnienie małżeństwa i macierzyń-
stwa. Słyszałam o drodze samotnej 
i poczułam się jakoś do niej zmuszona. 
Ale jednocześnie miałam przekonanie, 
że do niczego zmuszona nie będę. 

Kobieta może nauczyć 
mężczyznę miłości
Poruszeniem był dla mnie wykład 
Alicji. „Kobieta w najgłębszych pokła-
dach swego bytu nie jest zależna od 
mężczyzny”. Czułam, jak otwierają mi 
się oczy. „Kobieta ma posłannictwo 
dla mężczyzny”. „Bez kobiety męż-
czyzna nie może w pełni poznać sensu 
swojego bytowania”.

Ja dotąd, w konsekwencji zranień 
w relacji z tatą, wchodziłam w karko-
łomne relacje z mężczyznami. One 
mnie pomniejszały, dopasowywałam 
się do oczekiwań, miałam ciągłe pre-
tensje do siebie, że jestem za mało 
atrakcyjna, za mało bystra, nie taka, 
jak powinnam.

Nie zdawałam sobie sprawy z tego, 
że to właśnie kobieta może mężczy-
znę nauczyć miłości, relacji, szacunku 

Matka Boża pokazała mi, 
że mogę być SOBĄ

Dyskusje przy kawie podczas przerwy. Fot. S. M.Inga Grula

Uczestniczki Spotkań dla Kobiet w sali wykładowej, Świder 
19.2.2012. Fot. S. M. Inga Grula

Dorota Święcka opowiada o swoim pierwszym 
przyjeździe na Spotkania dla Kobiet w Świdrze
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do siebie. Mężczyzna nie ma takiego 
charyzmatu. Kiedy mężczyźni przejęli 
kontrolę nad obrazem kobiety w świe-
cie, sprowadzili ją do karykatury. Ko-
bieta jest dla mężczyzny tajemnicą. 
Ostatnio moi koledzy często o tym 
mówią. Cieszę się, że to zauważają.

Wszystkie jesteśmy piękne
Wielkim darem było też dla mnie 
spotkanie z paniami, które przyszły 
na nasze spotkanie ze Świdra i oko-
lic. Wymieniałyśmy się myślami 
i doświadczeniami. Poczułam wtedy 
ogromną siłę, jaka płynie ze spotkań 
kobiet. Ile jest w tym mądrości, jakie 
piękno i różnorodność. Nie mogłam 
oderwać wzroku od każdej nowej 
twarzy. Wszystkie jesteśmy tak piękne. 
Któż wymyślił jakiś ideał, do którego 
przycinamy nieskończoną inwencję 
samego Stwórcy?! Wychowywana 
w atmosferze porównywania z rodzo-
ną siostrą, nabrałam przekonania, że 
trzeba iść za jakimś wzorcem, naślado-
wać go. Tak, Matka Boża jest naszym 
wzorem. W Jej zawierzeniu, w modli-
twie, otwarciu się na działanie łaski 
Bożej. Ale, już w szczegółach, każda 
z nas, jest niepowtarzalnym dziełem 
Boga. Każda otrzymała talenty, każda 

ma swoją odrębną drogę. Nie musimy 
być takie, jak kobieta obok.

Matka Boża wraca do mojego 
życia
I jeszcze konferencja s. Celestyny. To 
było dopełnienie. Zawierzyłam się 
Matce Bożej. Zaczęłam na nowo prze-
żywać godność kobiety. Spotkałam się 
z moją chrzestną mamą. I wiele, wiele 
dobrodziejstw otrzymałam w prezen-
cie od Matki Bożej. Ze Świdra poje-
chałam prosto na rekolekcje do Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej. I tak 
poczułam, że Matka Boża wraca do 
mojego życia. Nie mam już ziemskiej 
mamy, więc dotąd chodziłam osiero-
cona. I dodatkowo taka właśnie po-
mniejszona przez samą siebie. Na ko-
lejnym świderskim spotkaniu w lutym 
uświadomiłam sobie, jak daleką drogę 
pokonałam od tamtego grudnia. 

Matko Przenajświętsza, Trzykroć 
Przedziwna błogosław temu szensztac-
kiemu dziełu spotkań, warsztatów i re-
kolekcji dla kobiet. Ucz nas mądrej, doj-
rzałej kobiecości, która jest tak wielkim 
darem Boga dla świata. 

Dorota  Święcka

Nie wyobrażam sobie aby JEJ 
przy mnie nie było. Jest światłem, 
które prowadzi mnie do Boga. 
Dodaje sił do działania i przemia-
ny swego serca. Gdy o Niej myślę 
teraz i gdy do Niej się modlę,  to 
zachwyca mnie przede wszystkim 
Jej zawierzenie i posłuszeństwo 
Bogu. Ona jest cała dla Boga od 
początku do końca. Poprzez siłę 
Jej wiary i zaufania wyrażoną pro-
stym i  pokornym „Niech mi się 
stanie”, jest dla mnie niedoścignio-
nym wzorem oddania się Bogu.

Ta jej postawa zasłuchania 
wobec Bożego głosu wzbudza we 
mnie ogromne pragnienie Jej na-
śladowania.

Dlatego chciałabym, by modli-
ła się za mnie, bym umiała zaufać 
i zawierzyć, bym we wszystkim 
szukała Boga, a nie siebie samej.  

Sylwia Trzaskowska

Nie wyobrażam 
sobie aby JEJ 
przy mnie 
nie było

Eucharystia kończąca spotkanie, fot. S. M.Inga Grula



10 Nowa Ty

Kobiety Szensztatu

Fascynują przy-
kłady życia 
świętych,  któ-
rzy nagle dozna-
li szczególnej ła-
ski nawrócenia. 
Można czytać 
je z zapartym 
tchem, ale co 

dalej? Co z moim życiem? W moim 
życiu nie zdarzają się niezwykłe, moż-
na rzec spektakularne spotkania z Bo-
giem, moje życie jest przeciętne, peł-

ne zwykłych radości i trudności jakie 
przeżywają inni ludzie żyjący obok. 
Czy warto więc podjąć trud zmiany 
czegoś w swoim życiu? Czy taki wy-
siłek ma szansę powodzenia, czy ma 
w ogóle sens? Czy się opłaci?

Lęk przed Bogiem
Mała Emilia wychowująca się w go-
spodarstwie swoich bogobojnych ro-
dziców przeżywała traumatyczny lęk 
przed Bogiem, autorytetem Sędzie-
go, który za dobre nagradza, a za złe 

karze. W życie dorosłe wchodziła we-
wnętrznie sparaliżowana lękiem o to, 
czy Bóg przebaczy jej grzechy. Lęk pa-
raliżował jej kontakty z otoczeniem. 
Słuchając przypadkowo wymiany 
zdań swoich koleżanek na temat osób 
trzecich uważała, że zgrzeszyła i musi 
iść do spowiedzi. Można powiedzieć 
– motyl w kokonie, który nie może 
rozwinąć skrzydeł i zachwycać Boga 
i ludzi swoim pięknem. 

Na zewnątrz jej stan ducha nie 
rzucał się w oczy. Młoda kobieta, na-

Droga ku wolności – SiostraEmilia Engel 

Kobiety Szensztatu

Czy warto zabiegać o świętość? Czy opłaca się praca nad sobą? Co może ze swo-
im życiem zrobić przeciętny, słaby człowiek? Co ja mogę zrobić ze swoim życiem, 
dziś, teraz... ? 

Ukochana Matko Trzykroć Przedziwna, 
Matko Pięknej Miłości,

Tu, w Twoim Sanktuarium doświadczamy Twej przedziwnej obecności. Przyniosłyśmy Ci nasze zmęczenie, 
pytania, radości i wszystko, co nas przerasta. Przyjmij nasze kobiece serce wypełnione wieloma troskami! 
Podczas tych krótkich rekolekcji pozwoliłaś nam doświadczyć, jak ważne jesteśmy dla Ciebie; z naszymi darami 
i talentami, z naszą codzienną pracą, z cierpieniami i krzyżami, których doświadczamy. Z naszą nadzieją. 
W naszym kobiecym powołaniu łączymy często kilka etatów i kilka zawodów, – wymaga tego dobro naszych 
bliskich, ale również sytuacja w kraju. Tylko dzięki Bożej mocy i oparciu w Tobie jesteśmy w stanie podołać 
codziennym wyzwaniom i temu, co zbyt trudne. Umacniaj nas, byśmy zachowały Bożą równowagę; zawsze 
właściwie stawiały priorytety naszego powołania: miłość ponad wszystko. Miłość Boga jako odpowiedź na 
Jego miłosierną i przebaczającą miłość, miłość Ciebie –Ukochanej Matki i Siostry w wierze, miłość tych, do 
których nas posłałaś, byśmy były dla nich Twoim obliczem. I sercem. Pozwól nam godzić w Bożym duchu wie-
le wątków naszej codziennej posługi miłości. Oddajemy Ci naszą intuicję, która podpowiada nam, jak to czy-
nić. Oddajemy Tobie, do kapitału łask, wszystko co czynimy od rana do wieczora, tu, do tego Sanktuarium. 
Zawierzamy Ci naszą przyszłość: każdy nadchodzący dzień; prowadź nas w swoich dobrych, matczynych 
dłoniach. Kształtuj nas, dobra Mamo na kobiety podobne do Ciebie; silne i pełne godności, wolne i piękne 
wewnętrznym blaskiem, kochające i prowadzące innych do Ciebie i do twego Syna. Posługuj się nami. 

O Pani moja i Matko moja, Tobie poświęcam się całkowicie. 
Ofiaruję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serca i całą siebie bez żadnych zastrzeżeń. 
A jeżeli już do Ciebie należę, o dobra Matko, to proszę Cię, strzeż  mnie 
jako Twojej własności Twojego dobra. 
Amen

Świder, 8. maja 2011r.

Akt zawierzenia kobiet
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Kobiety Szensztatu

uczycielka, żyjąca sto lat temu, mogła 
być postrzegana jako kobieta sukce-
su. Wrażliwa, szczególnie na biedne 
dzieci, spiesząca z pomocą material-
ną i duchową, stała na progu życia, 
które wydawało się mieć znamiona 
spełnienia. A jednak…. ten lęk, prze-
radzający się w neurozę, w wewnętrz-
ne zniewolenie, zamykał ją w sobie 
i nie pozwalał rozwinąć w pełni du-
chowych możliwości.  

W 1920 roku otworzył się przed 
Emilią świat Szensztatu, świat wol-
ności, świat ideałów, których głę-
boko w duszy pragnęła, a których 
brakowało jej do poczucia własnego 
spełnienia. Maryja, z którą zawarła 
przymierze miłości stała się gwiazdą 
przewodnią na drodze do dojrzałej 
kobiecości, do pełni duchowego ma-
cierzyństwa, tak bardzo wpisanego 
w pragnienia Emilii. Ale ten lęk… 
wewnętrzny lęk, że Bóg – Sędzia wi-
dzi jej słabości, jej wady, jej grzechy 
i …… tak bardzo się gniewa, że nie 
można zbliżyć się do Niego. A mi-
łość…? Tak, potrzeba bycia kocha-
ną, kochaną właśnie przez Niego, bo 
Jemu postanowiła oddać swoje życie. 
Tu leżał jej problem. 

Wydobyć rysy piękna 
kobiecości 
Bóg postawił na drodze życia Emilii 
jako kierownika duchowego o. Jó-
zefa Kentenicha, założyciela Ruchu 
Szensztackiego. Ale poddanie się jego 
prowadzeniu nie było takie proste. 
Wymagało pokory, a nawet heroizmu 
pokory. Podważyć w sobie to, co mó-
wią o mnie do mnie moje uczucia… 
która kobieta to potrafi? Przeżycie 
zaprzeczenia sobie samej, uznanie, 
że moje uczucia mogą „kłamać” i nie 
mówią prawdy o mnie – to szczyt 
stawania przed sobą w prawdzie, na 
który idzie się w trudzie zawierzenia 
Bogu. Emilia uczyła się zawierzenia 
dzień po dniu. Uczyła się tego, że Bóg 
pokazuje jej prawdziwy obraz jej sa-
mej, obraz, który powoli wydobywał  
duchowe rysy piękna kobiecości. 
Trzeba stać się bardzo małym, małym 

jak dziecko, by nie targować się z Bo-
giem, nie dyskutować z Jego wolą, ale 
przyjmować ją z całkowitym podda-
niem. Sztuką życia wewnętrznego 
jest nie uleganie wątpliwościom, czy 
aby to, co Bóg mówi jest prawdą, ale 
pójście w ciemno za Nim, nawet jeśli 
zażąda największej ofiary. Tak wy-
gląda droga ku wolności i taką drogą 
zmagania się ze sobą poszła Emilia. 

Kochając siostra i matka 
duchowa
Siostra M. Emilia Engel, bo o niej tu 
mowa, była jedną z pierwszych kobiet 
w Szensztacie i jedną z pierwszych 
Szensztackich Sióstr Maryi. W 1926 
roku podjęła decyzję o całkowitej 
rezygnacji ze swojego ulubionego 
zawodu nauczycielki i poświęcenia 
życia dla sprawy założenia Instytu-
tu Sióstr oraz apostolskiej służby 
w Ruchu Szensztackim. Gotowa na 
wszystko, choć nadal zmagająca się 
z lękiem, w swojej postawie stawała 
się coraz bardziej prosta jak dziec-
ko, uległa i przejrzysta wobec Boga, 
którego odkrywała jako miłującego 
Ojca. Służyła z oddaniem powsta-
jącej wspólnocie, siostrom, które 
szczególnie w okresie pełnienia przez 
nią funkcji przełożonej doświadczy-
ły jej macierzyńskiej troski i miłości, 

ciepła i wyrozumiałości, nawet jeśli 
stawiała im konieczne wymagania. 
Kochana przez nie tak bardzo, że po-
stanowiły wybłagać u Boga cud jej 
uzdrowienia. Ale cud się nie spełnił, 
a siostra Emilia z uśmiechem na twa-
rzy skomentowała pokładane w Bogu 
nadzieje: „Choćby Bóg nie wysłuchał 
naszych modlitw i nie spełnił naszych 
pragnień, to nie pozwolę powiedzieć 
o Nim nic złego”. Oddziaływała ma-
cierzyńską osobowością na całe oto-
czenie. Dostrzegali to także ludzie 
nawiedzający dom sióstr, zdumieni 
światłem bijącym z jej promiennych 
oczu i ciepłem dobrego słowa. 

W dłoniach ukochanego Ojca
Trening zawierzania Bogu w co-
dziennych, prozaicznych sytuacjach 
życia pomagał s. M. Emilii przyjmo-
wać także trudne ciosy życia. Młoda, 
energiczna siostra bardzo cierpiała 
z powodu ograniczonych chorobą 
możliwości apostolskiego działania, 
izolacją podczas pobytów w szpita-
lu i sanatoriach, ale konsekwentnie 
przyjmowała z rąk Boga to, co prze-
znaczył właśnie jej jako trudność do 
pokonania. W tym nastawieniu przy-
jęła postępującą chorobę, która do-
prowadziła do całkowitego paraliżu 
i ostatecznie śmierci w 62. roku życia. 
Umierała jak dziecko powierzające 
swoje życie w czułe i dobre ręce Boga, 
którego już teraz w pełni przyjmowa-
ła nie jako Sędziego, ale jako kochają-
cego Ojca. Wolna od lęku, wolna od 
własnych poranionych uczuć, wolna 
od myślenia o sobie, wolna od kon-
centracji na sobie, wolna...

Można powiedzieć – ot, zwyczaj-
ne życie, żadnych w nim wielkich, 
spektakularnych wydarzeń. Zwyczaj-
ne życie, ale przeżywane w sposób 
nadzwyczajny, to znaczy z wielką 
determinacją wobec przyjętych ide-
ałów i podjętej drogi. Życie, które 
pokazuje, co może zrobić przeciętny 
człowiek ze swoim małym – wielkim 
życiem, pod warunkiem, że zawierzy 
Bogu i Jego prowadzeniu. 

s. M. Anastazja Komor ISSM

S.M. Emilia Engel – zmarła 
w opinii świętości 20 listopada 
1955 roku. Grób znajduje się na 
cmentarzu sióstr w Koblencji 
– Metternich. Wielu ludzi, po-
wierzając swoje sprawy siostrze 
Emilii, za jej wstawiennictwem 
doznaje Bożej pomocy. Jej pro-
ces beatyfikacyjny trwa.
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Blog zmienił moje życie

– Jesteś mamą Jaśka, Józka, Stasia i Eli. Razem z mę-
żem od 5 lat wiecie, że Józio ma autyzm. Co autyzm 
zmienił  w życiu Waszej rodziny?
– Autyzm brzmi jak wyrok dla rodziny i zdarza się, że jest 
przyczyną jej rozpadu. Tak, jak każdy w naszej sytuacji, 
przeżyliśmy szok. Dlaczego właściwie my? Jak mamy te-
raz żyć? Czy tak będzie już zawsze? Bez wsparcia od leka-
rzy, z ciętymi uwagami ludzi na temat zachowania nasze-
go syna, bez odpowiedniej wiedzy było nam po prostu 
ciężko. Nie byliśmy ekspertami od autyzmu, a nagle mu-
sieliśmy radzić sobie lepiej nawet od specjalistów!
– Czyli autyzm początkowo wniósł niepokój i zamęt, 
a co sprawiło zmianę Waszego nastawienia?
– Poznaliśmy ludzi z Zespołu Placówek Edukacyjnych 
w Olsztynie, terapeutów i nauczycieli, którzy pomogli 

nam. Zapewniono Józiowi miejsce w przedszkolu, za-
stosowano odpowiednie dla niego terapie. Tłumaczono 
nam, skąd biorą się problemy z Józkiem. Nagle inaczej na 
niego popatrzyłam. Gdybym ja codziennie zmagała się 
z tym, że ubrania drapią, dotyk boli, dźwięki brzmią jak 
nieznośny hałas, to pewnie też krzyczałabym jak Józek. 
Może nawet głośniej. 

– Czy to już tak zostało? Czy już zawsze go rozumiesz? 
Ty i inni w rodzinie?
– Nie, chociaż to byłoby piękne. Wyjazdy z Józkiem są 
do tej pory trudne, wyjścia do sklepu dopiero od nie-

dawna możliwe, jego odmawianie posiłków ze względu 
na kolor –  kłopotliwe. Cieszy nas to, że jako pięciolatek 
zaczął mówić. Łatwiej nam pomóc mu, odkąd mówi, co 
mu dolega. Rodzeństwo akceptuje go takim, jakim jest. 
Jaś jest dumny z jego rysunków, dla Stasia jest starszym 
bratem, który zawsze więcej wie. A Ela jest zbyt mała, by 
zrozumieć, że Józek różni się od innych i to jest chyba 
najlepsze dla Józka.

– Twoje podejście do Józka, pełne zrozumienia,  
zwraca uwagę na blogu Autyzm dzień po dniu, który 
piszesz. Co skłoniło Ciebie do założenia blogu?
– Chciałam włączyć się w zbiórkę pieniędzy na salę spor-
towo-rehabilitacyjną, budowaną przy szkole Józka. Po-
myślałam, że pisanie o Józku i jego codziennych, często 
zabawnych, historiach będzie ciekawe dla ludzi, którzy 
przy okazji zainteresują się i wesprą budowę sali. Nie są-
dziłam, że moje pisanie będzie miało też inny wymiar - 
terapeutyczny dla mnie i dla innych ludzi.

– Od 19 marca Twój blog odwiedziło prawie 10 tysię-
cy ludzi. W komentarzach od czytelników czytam, że 

Wywiad z Bogusławą Budną

Bogusława Budna z Józkiem. Fot. Natalia Jaśkowska

Z galerii grafiki komputerowej Józka Budnego

Rysunek Józia został nagrodzony w 2011 roku II miejscem w ogólnopolskim 
konkursie artystycznym „Człowiek – Ziemia – Kosmos”, ocenianym przez 
artystów plastyków, organizowanym przez Fundację Wspólnota Gdańska. 
Więcej o rysunku: http://autyzmdzienpodniu.blogspot.com/2012/03/
dzien-drugi.html 
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blog jest im potrzebny, nie czują się samotni, czytając 
o Józku porównują do niego swoje dzieci. Ktoś inny 
pisze: „Rzeczywistość autyzmu, którą Pani pokazuje 
posiada niezwykły magnetyzm przyciągający uwagę 
odbiorców.” A ktoś inny zadaje pytanie: „gdzie na-
uczyłaś się tak pisać?”
– Nigdy wcześniej nie pisałam, nigdzie nie publikowa-
łam. Nagle okazało się, że ludzie rozpoczynają dzień od 

przeczytania tego, co słychać u Józka. To jest bardzo waż-
ne dla mnie, przestałam czuć się źle z tym, że mam dziec-
ko społecznie nieakceptowalne.

– Tak jakby zaczęło się nowe życie? Interesują się 
Tobą media...
– Niby nic nie zmieniło się, odkąd zaczęłam pisać. Nadal 
robię to, co robiłam przez 11 lat, czyli zajmuję się dziećmi. 
Odrabiam z nimi lekcje, wychodzę na spacery, układam do 
snu, karmię, próbuję zażegnać kłótnie. A jednak zmieniło się 
wszystko. Dopiero teraz wiem, że stoją za mną ludzie, przy-
jaźni i życzliwi, którzy odbierają świat podobnie do mnie 
i którzy potrafią śmiać się z prób Józka przyklejenia mlecz-
nego zęba. Jedną z takich osób jest Małgosia Mroczkowska 
z Londynu, która zaprosiła mnie do pisania o autyzmie na jej 
londyńskim blogu Mums from London. Piszę tam cykl Au-
tyzm - portrety, w którym opisuję inne dzieci ze szkoły Józ-
ka. Planuję wystawę grafik komputerowych Józka, zachęco-
na do tego zainteresowaniem ze strony czytelników blogu.

Media kontaktują się ze mną, bo chcą jeszcze trochę 
o moim Józku usłyszeć. Zgadzam się na to i zastanawiam 
się czasem, co jeszcze się wydarzy. 

Wywiad przeprowadziła Alicja Kostka.

W dziale „Nowe My” zapraszamy wszystkie Czytelniczki do dzielenia się decyzjami, które zmieniły 
ich życie, sprawiły, że uwierzyły na nowo w siebie, podniosły się, zaczęły tworzyć świat, który w nich 
drzemał. Niech te świadectwa będą inspiracją dla kobiet w podejmowaniu decyzji na nową siebie  
– bardziej szczęśliwą i zrealizowaną, owocną kobietę.

Nowa Ty – to Ty odważna, kiedy zmieniasz przyzwyczajenia, które latami tłamsiły twoją osobo-
wość. Może zrywasz z chorą, toksyczną relacją, która ciebie pomniejsza, a może z nałogiem, który 
cię poniża i nie pozwala rozwinąć skrzydeł.

Nowa Ty – to Ty silna, kiedy konsekwentnie domagasz się szacunku dla siebie i zaczynasz w siebie 
inwestować. Masz jedno życie i chcesz je rozegrać jak najlepiej. Chcesz być sobą w najbardziej opty-
malnej formie, jak mawiał o. Kentneich.

Nowa Ty – to Ty pomysłowa, która wnosisz nowe, ożywcze elementy w twój dzień codzienny 
i w sieć relacji, by były bardziej intensywne, serdeczne i autentyczne, by były przedłużeniem „naj-
lepszej Ciebie”.

Z domowego albumu: Jasiu, Stasiu i Józek (dzieci Bogusławy i Jarosława 
Budnych z Olsztyna)

Zapraszamy na blog Bogusławy Budnej: http://autyzmdzienpodniu.blogspot.com

Poszukujemy sponsorów zainteresowanych udziałem w wydawaniu czasopisma 
„Nowa Ty”.  Kontakt: Alicja Kostka, redakcja.nowa-ty@wp.pl, tel. 667890266.
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Kentenich o kobiecie

Józef Kentenich o kobiecie

Historia kształtowana przez kobietę 
Był czas, kiedy szeroka publiczność uważała, że histo-
ria kształtowana była wyłącznie przez mężczyzn. Jest to 
błędne rozumienie. Również kobieta kształtowała histo-
rię i dzisiaj powinna bardziej niż kiedykolwiek potężnie 
wpływać na losy świata.

Specyfika kobiety ważna dla kultury
Jeśli kobieta nie jest świadoma swojej specyfiki, wówczas 
z kultury zostaje wyeliminowany element, który jest bar-
dzo znaczący, istotny dla budowy ludzkiej społeczności. 
Dlatego kobieta nie może go zdradzić.

Ecce ancilla Domini!
Ideał kobiety leży ostatecznie w dawaniu. Powinnyśmy da-
wać, dawać, dawać do końca życia. Nie oznacza to jednak, 
by oddawać się ślepej samowoli mężczyzny, jego nieokieł-
zanej zmysłowości. Ecce ancilla viri? Nie, nie jestem słu-
żebnicą mężczyzny, nie jestem kobietą, która pozwala, by 
mężczyzna dyktował jej, co ma czynić, by jego idee, wola 
i pragnienia określały, co jest dla niej dobre! Ecce ancilla 
Domini! Wszystko oddać Bogu i temu, co Boskie.

Głęboka odpowiedzialność za człowieka
Macierzyństwo jest rozpromienianiem niezwykle głębo-
kiej świadomości odpowiedzialności za życie drugiego 
człowieka.

Prawdziwe piękno mierzone Jej osobą
Maryja jest doskonałym pięknem, ponieważ Jej cała 
dziewicza osobowość przedstawia pierwotny, zamierzo-
ny przez Boga porządek ludzkiej natury. Porządek ten 
promienieje pełnym blaskiem z Jej obrazu”. Niepokalana 
jest miarą piękna ludzkiego, a to oznacza, że każde praw-
dziwe piękno mierzone jest Jej osobą.

Pragnie się podobać…
Kobieta pragnie budzić upodobanie – by upodobanie 
przyjmować: „Aby się podobać, chce być miła, chce się 
podobać w sposobie ubierania, poprzez uczesanie, po-
przez cały styl bycia, w jaki podchodzi do człowieka”. 
Pragnienie podobania się leży w naturze kobiety, dlatego 
należy je afirmować bez względu na to, na jakiej drodze 
życia kobieta się realizuje.

Spełnienie najcichszych życzeń Boga
Dusza pragnie tego, co ostateczne, pragnie całkowicie się 
podarować i w oddaniu być wspaniałomyślna. Nie zado-
wala się jedynie unikaniem grzechu. Jej celem jest speł-
nienie najcichszych życzeń Boga, tak jak jawią się one 
w skłonnościach ludzkiej natury. Chcemy być wspania-
łomyślni! Dlatego naszą pedagogikę możemy również 
nazwać pedagogiką wspaniałomyślności.

Wypowiedzi pochodzą z książki: A. Kostka, Rozkwitnąć 
pełnią barw. Duchowość kobiety w Ruchu Szensztackim, 
Świder 2006. 

Nowa Ty chce dzielić się nowym spojrzeniem na kobietę, które przyniósł Ojciec Ken-
tenich. Zapraszamy do dialogu z nim i przesyłania nam echa, jakie jego teksty budzą 
w naszych sercach.

fot. Anna Maria Sujka
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Rekolekcje

REKOLEKCJE LATO 2012

Rekolekcje dla Matek
Bydgoszcz  – Piaski 
Termin: 20.06. - 24.06.2012 r.
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje:
e-mail: s.celestyna@szensztat.pl
lub s.adriana@szensztat.pl 

Rekolekcje dla matek i kobiet
Koszalin:
Termin: 30.06. – 3.07. 2012 r.
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje: 
e-mail: s.eligia@szensztat.pl

Rekolekcje dla kobiet
Świder: 
Termin: 25.07. – 29.07. 2012 r. 
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje:
e-mail: s.inga@szensztat.pl

Rekolekcje dla dziewcząt:
Koszalin:
Terminy: 1.07.-5.07.2012 r. – szkoła podst., kl. II-IV
7.07.-11.07.2012 r. – szkoła Podst., kl. V-VI

Bydgoszcz – Piaski: 
Termin: 27.07.-31.07. 2012 r. – gimnazjum
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje:
e-mail: s.edyta@szensztat.pl 

Bydgoszcz  – Piaski: 
Terminy: 
30.06.- 04.07. dla III-IV klasy szkoły podstawowej 
06.07.- 11.07. dla  V-VI klasy szkoły podstawowej
12.08.- 17.08. dla gimnazjum 
17.08.- 21.08. dla IV-V klasy szkoły podstawowej 
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje:
e-mail: s.marta@szensztat.pl

Racibórz – Miedonia (Opole/Gliwice):
Termin: 2.07. - 6.07.2012 r. – szkoła podstawowa 

Winów (Opole/Gliwice): 
Termin:  9.07. - 13.07.2012 r. – gimnazjum
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje:
e-mail: s.emiliana@szensztat.pl lub s.renata@szensztat.pl 

Świder: 
Termin: 30.06.-7.07.2012 r. rekolekcje „artystyczne”
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje:
e-mail: s.michalina@szensztat.pl

Świder: 
Terminy: 
1.07.- 6.07.2012 r. – szkoła podstawowa, kl. III- V
10.07.-14.07.2012 r. – gimnazjum i starsze
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje:
e-mail: s.sabina@szensztat.pl

FESTIWAL MŁODZIEŻY 
Świder:
Termin: 23.08. - 26.08.2012 r.
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje: 
e-mail: s.emiliana@szensztat.pl

Polecam czasopismo „Wiara i życie”, znajdujące się na stronie http://www.wiaraizycie.pl
Jest ono o sprawach związanych z wiarą w Boga i omawia też sprawy doczesne takie jak zdrowie, 
psychika, ciekawe miejsca na świecie, dobry film czy książka.
Czasopismo jest kolorowe w formacie pdf.
Można je ściągnąć na swój komputer. Jest ono bezpłatne.

Redaktor naczelna Anna Nolbert Egzorcyzmowane sakramentalia

Internetowy kwartalnik współczesnego katolika

www.wiaraizycie.pl

Wiara i życie
nr 29, kwiecień-maj-czerwiec 2012 r.

Temat miesiąca: Wychowanie religijne dzieci

Święta Rita

Komunia 
duchowa

Spotkania dla mężczyzn:
Wszystkich mężczyzn zapraszamy na spotkania forma-
cyjne przy sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 
w Józefowie. Najbliższe spotkanie odbędzie się 30.6.2012 
w godzinach 10.00 do 20.00. 
Kontakt: Janusz Kosmowski tel. 694538430.

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 
w Świdrze, fot. Archiwum ISSM
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Tytuł działu  

Razem z Ojcem
Wybrane teksty o. Józefa Kentenicha

Peter Wolf (red.)

18 października 2014 r. Ruch 
Szensztacki świętuje 100-lecie swego 
istnienia. Trzyletni okres przygotowań 
do jubileuszu rozpoczyna Rok 
Ojca, który w centrum stawia ojca 
Kentenicha jako Założyciela Ruchu.
Prezentowane tu teksty wybrane 
z bogatej spuścizny ojca Kentenicha   
pragną służyć pomocą w poznaniu 
i pogłębieniu relacji do Założyciela, tak 
jak rozwinęła się ona w historii Ruchu.

Zebrane teksty zostały opracowane przez Instytut 
Józefa Kentenicha na zlecenie Zespołu 2014 przez 
ks. dra Petera Wolfa, generalnego rektora Szensztackiego 
Instytutu Księży Diecezjalnych oraz członka Prezydium 
Generalnego Międzynarodowego Dzieła Szensztackiego. 

Strona tytułowa ukazuje statuę Założyciela wykonaną z brązu, 
znajdującą się na terenie Międzynarodowego Centrum  
Szensztackiego Belmonte w Rzymie. W tle widać fundamenty 
powstającego tam Domus Padre Kentenich oraz Sanktuarium 
Matri-Ecclesiae.
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Z naszej księgarni

Peter Wolf, Razem z Ojcem. Wybrane teksty ojca Józefa Kentenicha, 
Admirabilis Edition 2011.

„Niezbędnik kobiety szensztackiej” – 
tak lusterko MTA określił… mężczyzna! 
Polecamy to niezwykłe lusterko z załą-
czoną do niego medytacją jako pomysł 
na prezent dla mamy, babci, żony, córki 
czy przyjaciółki. Niech każda kobieta 
przegląda się w Maryi – jak życzył sobie 
tego Ojciec Kentenich!

Temat kolejnego numeru: Kobieta żyje, by być kochaną

Książka zawiera interesujące teksty Założyciela Szensztatu na temat ojcostwa zarówno 
w wymiarze duchowym jak i fizycznym. Józef Kentenich ukazuje w nich konieczność for-
macji do ojcostwa jako znak czasu, a także warunek owocnego rozwoju rodziny, wspólno-
ty, a także Kościoła. Doświadczenie ojcostwa widzi jako nieodzowne w budowaniu żywej 
relacji do Boga Ojca. Bez tego doświadczenia Bóg pozostaje dla człowieka często jedynie 
ideą. Stąd zaangażowanie ojca Kentenicha, by podarować światu ojców.

H.M. Schiffl, Wychowywać z radością. 9 kroków z Ojcem Kenteni-
chem, Admirabilis Edition 2012

Czy wychowywanie może być radością? Bezdyskusyjnie tak! Świadectwo o tym dają au-
torzy książki, którzy swoją przygodę wychowawczą oparli na pedagogice ojca Kentenicha. 
Wraz z nim, w dziewięciu krokach, pokazują jak pasjonująca to przygoda, gdy zmieni się 
nieco optykę patrzenia na wychowanka, gdy stanie się przy nim w postawie odkrywania 
rozwijającego się w nim życia, wspierania jego potencjału osobowościowego. Teksty mo-
dlitw, kończące każdy z dziewięciu kroków przypominają, że w zadaniu wychowawczym 
nie jesteśmy sami, że jest z nami Autor i Twórca życia i On sam podpowiada nam, jak 
pielęgnować to, co złożył w powierzonych nam osobach.

Do Ciebie chcemy się upodabniać
i iść przez życie jak Ty,
z mocą, godnością,  
prostotą i łagodnością, 
niosąc miłość i pokój z radością. 
Idź w nas poprzez nasze czasy 
i przygotuj je dla Chrystusa.
                              J. Kentenich
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