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Gdy w decydującym momencie historii świętej starszyzna 
izraelska postanowiła porzucić Mojżeszową instytucję sędziów 
i ustanowić króla, zgromadziła się i udała do Samuela do 
Rama (1 Sm 8,4). Do tego właśnie miasta Dawid, prawdziwy 
król założyciel Izraela, zbiegł, podczas gdy jego nieszczęsny 
poprzednik knuł, jak go zgładzić (1 Sm 19,18). Naukowcy, jak 
to naukowcy, spierają się co do niuansów geografii biblijnej, 
ale wiele wskazuje na to, że teren biblijnego Rama pokrywa 
się z dzisiejszym Ramallah, czyli miejscem urodzenia ro-
dziców siostry Mary David. Jej umiłowanie Pisma Świętego, 
jego historii i wrażliwości, nie było wyłącznie nabyte drogą 
pobożności; ona to miała we krwi.

Siostra urodziła się w Filadelfii, a dorastała w Luizjanie. 
Pochodzenie palestyńskie wciąż jednak miało na nią wpływ. 
Nadało szczególnego ciepła jej życiu rodzinnemu. Aż do 
bram klasztoru otoczona była zapachami i smakami wybor-
nej kuchni ojca. Wykazywała się intuicyjnym, oświeconym 
zrozumieniem dla ludzi, którzy, w takim czy innym sensie, 
pozostali bez dachu nad głową. Była przy tym towarzyska 
i wesoła. O swoich krewnych pisała tak:

Są z natury rozmowni i pracowici, bije od nich gościnność 
i ciepło; na świecie czują się jak u siebie. Jednym z najtrwal-
szych darów, jakie otrzymałam od mojej rodziny, była umie-
jętność doceniania stworzenia, świadomość, że Bóg jest uwiel-
biony w naszym korzystaniu i radowaniu się z wszystkiego, co 
od Niego otrzymaliśmy. Dom był czymś żywym i konkretnym, 
gdzie można się czuć swobodnie. Wciąż mam w pamięci wiel-
kie rodzinne spotkania – półmiski pełne faszerowanych cuki-
nii i liści winogron, taniec dabka na weselach, stukot kostek 
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do gry na planszach do tryktraka, życzliwe pokrzykiwania 
i wybuchy śmiechu wśród dorosłych. Pewnego razu kuzyn 
spytał ojca, dlaczego ten kłóci się z krewnymi. „Ja się kłócę?”. 
Zaśmiał się. „My tak rozmawiamy”.

Siostra Mary David studiowała literaturę angielską na Loyo-
la University w Nowym Orleanie, a następnie ukończyła studia 
magisterskie na Uniwersytecie Wirginii. Do Oksfordu przy-
jechała, by napisać pracę dyplomową. Był to pierwszy nabór 
kobiet do kolegium Christ Church. Wydawało się, że bez 
wysiłku święciła triumfy na uczelni, pozostając jednocześnie 
osobą towarzyską i gościnną, na której można było polegać. 
Jej rówieśniczka wspomina, że gdy przyjechała do kolegium 
w 1981 roku, poczuła się przytłoczona. Spytała portiera, od 
czego zacząć. Ten odpowiedział po prostu: „Najlepiej pójść do 
panny Totah”. W ten sposób nawiązała się wieloletnia przyjaźń.

Przez cały ten czas w głębi duszy panny Totah rozwijało się 
pragnienie. Zakorzenione w wierze i praktyce chrześcijańskiej, 
które znała z dzieciństwa, wcześnie objawiło się jako osobiste 
powołanie, „zazdrosna miłość”, mówiąc językiem biblijnym, 
miłość żądna wszystkiego. Siostra Mary David opowiadała 
później innym siostrom, jak to pewnego dnia stała w kuchni 
w swoim domu w Luizjanie, pośród sosen i trzciny cukrowej. 

„Opróżniając zmywarkę, doświadczyłam obezwładniającego, 
przemożnego poczucia Bożej miłości i przenikającej mnie 
na wskroś radości. Czułam, że mogłabym wówczas umrzeć 
i moje życie byłoby spełnione. Od tamtej pory Bóg stał się 
pryzmatem, przez który patrzyłam na wszystko; który wzbo-
gacał i umacniał życie, wypełniał je cudami”.

Po raz pierwszy zawitała do opactwa św. Cecylii, klasztoru 
benedyktynek na wyspie Wight, w roku 1984. Miała już wtedy 
zapewnioną posadę jako profesor nadzwyczajna literatury 
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