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MARYJA W POLSKIEJ
TRADYCJI LUDOWEJ

„

Helena Oksiuta

Idzie Matka Boska Siewna po
jesiennej roli, wsiewa ziarno
w ziemię czarną w złotej aureoli. Rzuca
Swe promienne blaski na pola i sioła,
miłosierna, pełna łaski patrzy dookoła”.
Te słowa poety Józefa Skóry stanowią
motyw przewodni naszej kolejnej refleksji. Kościół 8 września obchodzi liturgiczną uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Papież Paweł VI
pisał „(…)Pojawienie się Najświętszej
Maryi Panny na świecie jest jakby nasta1

niem jutrzenki, która poprzedza słońce
zbawienia, Chrystusa Jezusa. Jakby
otwarciem się nad ziemią zbrukaną grzechem najpiękniejszego kwiatu, jaki kiedykolwiek zakwitł w ogrodzie ludzkości;
jest to narodzenie się stworzenia najczystszego, najbardziej niewinnego, najdoskonalszego, najbardziej godnego
określenia, które sam Bóg przy stworzeniu nadał człowiekowi: obraz Boga, podobieństwo Boga. Maryja przywraca nam
doskonałe człowieczeństwo”. W tradycji
ludowej święto znane jako uroczystość
„Matki Bożej Siewnej”. Boże przeznacze-

przeznaczenie Maryi stało się fundamentem Jej przywilejów i mocy. Według św.
Jana Pawła II „(…) to Święto Maryjne
jest głęboko zakorzenione w pobożności
i w sercach wiernych, którzy patrzą na
Najświętszą Maryję Pannę z gorącą ufnością i głęboką nadzieją, świadomi, że w
zamysłach Bożych to narodzenie dało
konkretny początek zbawczym wydarzeniom”. W pobożności i tradycji ludowej
Maryja jest czczona tego dnia jako patronka jesiennych zasiewów i ozimin.
Matka Boża jest pośredniczkę między
Bogiem a ludźmi, znającą doskonale trudy życia na ziemskim padole. W tradycji
ludowej Maryja bardzo mocno powiązana jest z przyrodą oraz dorocznym cyklem obrzędowym. W kulturze ludowej
postrzeganie świata, samego siebie i innych jest uregulowane przez określone
obyczaje, wzorce zachowań. Przestrzeganie tych ostatnich jest równoznaczne z
brakiem dysharmonii, dysonansów, tak
w sferze ideowej, duchowej jak i w życiu
codziennym. Ks. Janusz S. Pasierb pisał
„(…) Nawet procesy produkcyjne,
zwłaszcza w tej produkcji, która jest
najbardziej powszechna, mianowicie rolnej czy rzemieślniczej, jest unormowane
obrzędami”. Maryja błogosławi siewcy w
jego trudzie i ziarnu podczas jego wzrostu. Według dawnego zwyczaju, dopiero
po tym święcie i po przygotowaniu pól
zaczynano jesienny siew. Godna jest tu
zauważenia mądrość ludowa, która spra-

wę jakiegokolwiek początku i wzrostu,
rozwoju, utożsamia z opieką i błogosławieństwem Matki Bożej. Piękna to tradycja ludowa, ale czy tylko chodzi tu o
prostą ludowość? Maryja dała początek
życia Chrystusowi na ziemi, zatem jest
Królową wszelkiego życia, wszelkiego
istnienia. W tym kontekście utożsamiamy ten fizyczny siew na roli z siewem i
wzrostem duchowego ziarna, które ma
ogromnie wielką wymowę ewangeliczną.
Ziarno to ma związek z chlebem życia,
czyli Eucharystią i Słowem Bożym. Praca
na roli a praca duchowa? Do symboliki
ziarna wielokrotnie nawiązywał Pan Jezus w swoim nauczaniu. Czynił to między innymi w przypowieści o ziarnku
gorczycy czy w przypowieści o siewcy.
Wzrost ziarna zależy od jakości roli,
pogody, pracy rolnika a wzrost życia
duchowego od człowieczej woli przyjęcia Boga. Jak rola nie da wzrostu bez
odpowiednich czynników, tak samo nie
ma wzrostu wiary i życia duchowego bez
Źródła Słowa i Ciała Pańskiego. Matka
Boża niesie ziarno wiary i nadziei. W
Maryi Bóg powierzył człowiekowi drogocenne „ziarno”, Chrystusa. Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia
odpowiedź na Boży głos sprawiły, że „ Ją
chwalą wszystkie pokolenia". Święto
Matki Bożej Siewnej jest dla nas zachętą
do duchowych siewów. Podatny grunt
opromieniony światłem Ducha Świętego
i wsparciem Matki Bożej zawsze wyda
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stokrotny plon dobra. „Inne wreszcie
padły na ziemię żyzną i plony wydały,
jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny” (Mt
13,8). Matka Boża Siewna jest zatem nie
tylko
Patronką
rolniczego siewu.
Jest nade wszystko Patronką zasiewu duchowego,
misyjnego,
rekolekcyjnego,
apostolskiego.
Najświętsza Pani
czuwa nad ziarnem wiary, cnoty,
słowa,
wiedzy,
dobra. Pięknie tę
prawdę ujął teolog ks. Tomas
Halik
„(…)
Ewangelia
jest
ziarnem,
które
musi paść głęboko
w żyzną glebę.
Musi obumrzeć i wzrastać spokojnie
przez długi czas, by w końcu naprawdę
przynieść obfity owoc". W sercach wierzących Maryja od zawsze zajmuje szczególne miejsce. W Jej wstawiennictwie i
opiece pokładamy wielką ufność i nadzieję. Jej zawierzamy wszystkie sprawy.
Przymierze miłości z Matką Bożą jest
duchową siłą, fundamentem naszej duchowości. Bóg jest Bogiem Przymierza –

dialogu z człowiekiem. Maryja, jako Matka Syna Bożego, jest szczególnym
„ogniwem” tego przymierza. Ona prowadzi do jedności z Panem. Św. Ludwika
Grignon
de
Monfort
pisał
„Najświętsza
Maryja Panna jest
cudownym
echem Boga. Gdy
woła się Maryjo,
Ona nie odpowiada nic innego
jak tylko Bóg”. O
ziarno wiary zasiane w sercu
należy
dbać.
Nasze
serca są „ziemią”
przyjmującą ziarno. Oczywiście
różnorodność tej
ziemi jest duża,
warunki tam panujące również.
Dlatego to ziarno, mimo, że jest dla każdego jednakowe
i każde zawiera miłość Bożą rozwija się
różnie. Dla ziarna na roli wystarczy odpowiednia gleba, woda, nasłonecznienie.
Dla ziarna wiary wystarczy chcieć je
otwarcie, autentycznie, z miłością i nadzieją przyjąć. A wówczas, gdy nas się
„zawoła”, to odpowiemy tylko BÓG…
Matko Boża Siewna opiekuj się nami
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Ekumenizm w myśli
Włodzimierza Sołowiowa

Część 4

Filioque
Św. Bazyli napisał w listach o pochodzeniu Ducha Świętego: „Skoro więc Duch
Święty, z którego spływa na stworzenie
rozdawnictwo dóbr, z jednej strony jest
związany z Synem, w którym możemy
Go rozeznać nierozdzielnie, a z drugiej
strony byt swój ma związany z Bogiem
jako przyczyną, od którego też pochodzi, stanowi to dla nas dającą się rozpoznać oznakę Jego swoistości co do hipostazy, jako że daje się rozpoznać po Synu i z Nim, i że od Ojca pochodzi.”. Ta
nauka Bazylego Wielkiego dotycząca
pochodzenia Ducha Świętego, doskonale
charakteryzuje stanowisko teologii prawosławnej. Pochodzenie trzeciej osoby
Trójcy Świętej, jest uznawane za działanie przechodnie, tzn. „skierowane na
jakiś cel”, w tym wypadku owym celem
jest Syn Boży. Duch Święty nie może
więc pochodzić od Ojca i Syna, gdyż w
tym przypadku musiałby pochodzić od
Ojca i Syna. W tym przypadku musiałby
pochodzić od Nich Obu i kierować się
ku komuś innemu, lub być kimś innym.
Tę naukę Kościoła Prawosławnego doskonale znał Włodzimierz Sołowiow.
Początkowo starał się ten problem wyjaśnić argumentem historycznym. W Ko-

Ks. Mateusz Zawadzki

T

wierdzenia niesłusznie uznawane za przeszkody w osiągnięciu jedności
Włodzimierz Sołowiow po napisaniu
szeregu artykułów zamieszczanych w
Rusi, spotkał się z krytyką. Budził się
sprzeciw ze strony prawosławnych
uczonych. Jednym z nich jest protojerej
Aleksiej Iwancow-Płatonow, wydawca
artykułów Sołowiowa. Sprzeciw prawosławnych myślicieli spowodowany był
podważeniem przez Sołowiowa podstawowych „powodów” rozdziału Kościoła
Katolickiego i Prawosławnego. Włodzimierz Sołowiow został uznany za obrońcę Rzymu. W późniejszej polemice z
Iwancowem i Kiriejewem wyjaśnia, że
takie herezje jak: Filioque, prymat rzymskiego papieża, nieekumeniczne sobory
zachodu, Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, wcale nie są herezjami w ścisłym tego słowa znaczeniu,
co więcej są one zgodne z oficjalną nauką Kościoła Ortodoksyjnego - zgodne z
nauką pierwszych soborów powszechnych.
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ściele Zachodnim filioque (pochodzenia
Ducha Świętoego od Ojca i Syna) zrodziło
się na synodzie w Toledo w 589 r. i miało jasno oddzielić naukę katolicką od
arianizmu. Owa formuła stopniowo stawała się popularna na Zachodzie. Jednak
stała się dopiero problemem w XI wieku, gdy rozpoczął się konflikt między
Wschodem a Zachodem. Co oznacza, że
przez przynajmniej cztery wieki filioque
nie było problemem dla prawosławnego
Wschodu. Wykazał on, że spór o filioque
nie jest sporem czysto doktrynalnym,
lecz politycznym. Sołowiow pisze: „Sam
Focjusz był zbyt oświeconym człowiekiem i zbyt dobrze znającym tradycję
wielkich nauczycieli Kościoła, aby przyznawać istotne znaczenie takim szczegółom czy widzieć w nich przeszkodę powszechnej jedności. On sam kilka lat
później użył oręża liturgicznego w walce
przeciw Rzymowi, w swym liście do patriarchów Wschodu, w którym na równi
z Filioque potępił jako herezję, nieczystość i jad, te same obrzędowe i dyscyplinarne odrębności Kościoła rzymskiego, które sześć lat wcześniej uznawał w
pełni za dopuszczalne miejscowe obyczaje.”. Patriarcha Focjusz musiał jakoś uzasadnić rozłam i zrzucić całą winę na łacinników, który dopuścili się herezji.
Oczywiście takie tłumaczenie nie czyni
nauki o pochodzeniu Ducha Świętego od
Ojca i Syna prawowierną nauką, gdyż
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wiele już traktatów teologicznych potępiających naukę Kościoła Katolickiego
zostało napisanych.
Włodzimierz Sołowiow mimo wszystko
uznał spór o filioque za bezsensowny.
Uznał, że oba Kościoły miały rację: „W
porządku ontycznym bowiem Duch
Święty pochodzi z jedynego źródła Boskości, którym jest Bóg, jednak w porządku misji – jest miłością Ojca i Syna,
jest posłany przez Ojca i Syna” Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o tej
sprawie: „ Tradycja wschodnia wyraża
przede wszystkim, że Ojciec w relacji do
Ducha jest pierwszym początkiem. Wyznając Ducha jako <pochodzącego od
Ojca> stwierdza ona, że Duch pochodzi
od Ojca przez Syna. Tradycja zachodnia
wyraża przede wszystkim współistotną
komunią między Ojcem i Synem, mówiąc, że Duch Święty pochodzi od Ojca i
Syna (...)”.
Można powiedzieć, że spór o filioque w
którym było dane wziąć udział Sołowiowi, ukazał Jego prawdziwą wizję walki o
jedność Kościoła. Nie skupia się na tym,
co dzieli Kościoły, lecz szuka tego, co je
łączy, i co jest zgodne z duchem tradycji
obu Kościołów, nie przyznając żadnemu
pełni prawdy, ponieważ pełnia objawia
się dopiero w połączeniu i zrozumieniu
nauk.

MINĄŁ TYDZIEŃ...
sławnego.
Od listopada in vitro niedostępne
dla samotnych kobiet. Ustawa o leczeniu niepłodności "wyklucza możliwość zastosowania u biorczyni komórek
rozrodczych albo zarodków w przypadku, kiedy jest ona kobietą samotną" poinformował KAI rzecznik prasowy
ministerstwa zdrowia Krzysztof Bąk.
Kongregacja Nauki Wiary: transseksualiści nie mogą być rodzicami
chrzestnymi. Transseksualiści nie mogą być rodzicami chrzestnymi – orzekła
Kongregacja Nauki Wiary. Była to reakcja na postawę biskupa hiszpańskiej diecezji Kadyksu i Ceuty Rafaela Zornozy
Boya, który pod wpływem silnych nacisków medialnych początkowo wyraził na
początku sierpnia zgodę, aby Alex Salinas, który urodził się jako kobieta, ale
czuł się mężczyzną, został ojcem
chrzestnym swego bratanka.

KAI
Prymas Polski o odpowiedzialnej
pomocy dla uchodźców. Jeśli odpowiedź o pomoc uchodźcom sprowadzimy tylko do alternatywy przyjąć czy nie
przyjąć, popełnimy wielki błąd. Ważne
jest, aby postawić sobie najpierw pytanie, co to znaczy przyjąć i do jakich konkretnych działań nas to zobowiązuje –
mówi w rozmowie z KAI Prymas Polski
abp Wojciech Polak.
Biskupi prawosławni przed Soborem. Od 29 sierpnia do 2 września odbyło się w Stambule kolejne spotkanie
ponad 140 biskupów prawosławnych z
całego świata. Przybyli oni na zaproszenie patriarchy Konstantynopola Bartłomieja w celu omówienia wyzwań stojących przed prawosławiem w ostatnich
latach, w tym także w kontekście przyszłorocznego Soboru Wszechprawo-

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś przypadają główne uroczystości odpustowe w Swarzewie. Suma o godz.
10.00. Pielgrzymi z naszej parafii wyruszyli o godz. 8.00 i powrócą około godz.
15.00.
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Jutro zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo i mszę św. do Ducha Świętego.
We wtorek przypada święto MB Siewnej Z okazji święta odprawimy tradycyjnie msze św. wyjazdowe na wioskach:
w Brudzewie, Celbowie i Sławutowie o godz. 16.30
w Połczynie o godz. 17.30
W czasie mszy św. poświęcimy ziarno siewne.
Także we wtorek w Swarzewie dzień chorych. Autobus wyjedzie ok. godz.
8.25 ze Sławutowa i przejedzie przez wioski; wyjazd z Pucka ok. 9.00 z parkingu przy kaplicy. Koszt wyjazdu 10 zł. Są jeszcze wolne miejsca.
W czwartek zapraszamy czcicieli św. Michała Archanioła. Godzinki rozpoczną
się o godz. 7.55 i 17.25.
Za tydzień przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy naszych parafian śp. Janinę Hildebrandt z
Celbowa oraz śp. Floriana Lewińskiego zam. Pucka, ul. Kasztanowa, których
Pan wezwał przed swoje Oblicze.
Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę religijną.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 7 września
8.30 + Anna Hoffmann - msza św. gregoriańska
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Boże błog. dla
Grażyny i Damiana z okazji 5 rocz. ślubu
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodz.
+ Józef Klejsa i zm. z ul. Reja - int. od mieszkańców z ul. Reja
Wtorek – 8 września - Narodzenia NMP
8.30 + Anna Hoffmann - msza św. Gregoriańska
18.00 + Lucyna, Urszula i Andrzej Burczyk w rocz. śm. Lucyny i Urszuli
o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie
Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi
Panny, Królowej Polski
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Środa – 9 września
8.30 + Anna Hoffmann - msza św. gregoriańska
18.00 + mąż Zbigniew Śliwiński
+ Tadeusz Nowak, jego rodzice i brat Józefa, Henryk i Stefan Robaccy oraz
Elżbieta i Eugeniusz Reszka
Czwartek – 10 września
8.30 + Anna Hoffmann - msza św. gregoriańska
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla całej rodziny
o łaskę zdrowia dla siostry Cecylii
Piątek – 11 września
8.30 + Anna Hoffmann - msza św. gregoriańska
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla Janiny
i Franciszka Ceynowa w 50 rocz. ślubu
+ mąż Alfons Trella i cierpiący w czyśćcu
Sobota – 12 września
8.30 + Anna Hoffmann - msza św. gregoriańska
+ mąż Aleksander, córka Teresa, rodzice, siostry Jadwiga i Elżbieta
18.00 + matka Magdalena w rocz. śm., ojciec Hubert i żona Aleksandra
XXIV Niedziela w ciągu roku – 13 września
8.00 + syn Jacek Wandtke, ojciec Stefan, rodz. Maria i Franciszek, dziadkowie
i ciocia Władysława
+ Anna Hoffmann - msza św. gregoriańska
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ mąż Augustyn Ciskowski w 18 rocz. śm., teść w 15 rocz. śm., rodz. z ob.
str. oraz rodzeństwo Józef i Zofia
11.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla
Władysława i Iwony w 30 rocz. ślubu
18.00 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie
Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi
Panny, Królowej Polski

PARAFIA ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ 84-100 Puck, ul. Swarzewska 84
tel. (58)7743007, tel. kom. 723967551; faks (58)7746622
e-mail: sfaustyna.puck@gmail.com; www: http://www.faustinum.jelonek.com.pl
numer konta parafialnego: BS Puck 4183480003-0000-0000-0417-0001
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