
„Zachwyceni pięknem Maryi” 
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„Dziewico Niepokalana, pobiegniemy za Tobą, pociągnięci wonią Twojej świętości”. 

 

 

Maryja ten dar przyjęła „pełnią wiary”, jak z właściwą sobie sugestywnością 

stwierdził św. Augustyn. 

Świętość Maryi w ciągu Jej życia jest więc syntezą pełni łaski i pełni wiary, a więc 

uprawnia także do tego, by nazywać Ją po prostu Najświętszą. 

Tak też stało się w Kościele, bo po początkowym nazywaniu Maryi Świętą, już pod 

koniec epoki Ojców Kościoła coraz częściej pojawia się nazywanie Jej Najświętszą 

(Sanctissima). Szybko stanie się ten tytuł Maryi jakby streszczeniem Jej pozycji wobec 

Boga – najbliższa Bogu – a także Jej pozycji wobec ludzi, w stosunku do których jest 

najbardziej wyróżniona i wyjątkowa. 

W okresie średniowiecza zaczęto coraz częściej stosować do Maryi miano 

„niepokalana”. Najpierw był to synonim świętości Maryi, ponieważ odnoszono go do 

Niej jako „Niepokalanej Dziewicy”, aby potem pod wpływem refleksji teologicznej 
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Kościół od dawna widzi w  

Maryi Niepokalaną, 

to znaczy najpierw wolną od 

wszelkiego grzechu, a w końcu także 

od grzechu pierworodnego. To 

pierwsze przekonanie było łatwiejsze 

do przyjęcia, ponieważ opierało się 

na uznaniu – za pozdrowieniem 

anioła Gabriela w czasie 

zwiastowania – obdarowania Maryi 

„pełnią łaski”, a więc darem, którego 

nie otrzymał żaden inny człowiek. 

 



przenieść ten przymiotnik na poczęcie Maryi, a tym samym podkreślić, że została Ona 

uświęcona już w chwili poczęcia, a więc w pierwszej chwili swojego istnienia. 

Długo, bo aż do XIX wieku, utrzymywało się to podwójne zastosowania 

przymiotnika „niepokalana” do Maryi. 

W teologii, na gruncie rozwijających się uzasadnień teologicznych, mówiono 

swobodnie o „niepokalanym poczęciu Dziewicy Maryi”, natomiast w Liturgii i w 

modlitwach kościelnych, czerpiących inspirację z Liturgii, czyli w dziedzinie, która jest 

zawsze bardziej konserwatywna i nie lubi „nowinek”, mówiono o „poczęciu 

Niepokalanej Dziewicy Maryi”. 

Dopiero w pierwszej połowie XIX wieku zaczęto podkreślać potrzebę ujednolicenia 

teologii i Liturgii, a tym samym jednoznacznego mówienia o niepokalanym poczęciu 

Dziewicy Maryi. 

Finałem tego procesu dojrzewania stało się najpierw wprowadzenie „niepokalanego 

poczęcia” do modlitwy Kościoła, a szybko potem ogłoszenie dogmatu Niepokalanego 

Poczęcia Maryi przez papieża, bł. Piusa IX, w 1854 roku. 

Cały ten długi proces zasługuje na uwagę, ponieważ jest bardzo pouczający, jeśli 

chodzi o rozumienie kształtowania się wiary i modlitwy Kościoła świętego. 

W tym miejscu zauważmy, że zarówno jeśli chodzi o teologię, jak i o Liturgię, i 

pobożność kościelną mamy tutaj do czynienia ze stopniowym dojrzewaniem doktryny 

wiary, które jest jak najbardziej uprawnione. 

Dla nas pozostaje jednak najważniejsze, że niepokalaność Maryi, jakkolwiek była 

pojmowana, szybko stała się inspiracją dla wierzących, dla ich pobożności, dla ich 

duchowości, zwracając na siebie uwagę i pobudzając do naśladowania Jej 

najwznioślejszej świętości – świętości, która nie tylko nie znała grzechu, ale sytuowała 

Maryję na szczególnej pozycji u Boga. 

Nie tylko wielu ludzi, ale nawet całe środowiska kościelne i nurty duchowości 

złączyły swoją drogę do Boga z zawołaniem do Maryi: „Dziewico Niepokalana”, jak 

czyni przywołana na początku antyfona z Jutrzni uroczystości Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny, ale też szukając jakiejś możliwości odwzorowania tej 

jedynej świętości w swoim życiu. 

Szczególnie kobiety znajdowały w tym wielką inspirację, ponieważ – jak zauważył 

francuski dramaturg i myśliciel Paul Claudel –  

„każda kobieta nosi w sobie jakieś odbicie niepokalanego poczęcia Maryi”,  

to znaczy zarówno świętości pierwotnej – rajskiej, jak i świętości odkupionej, czyli 

zrodzonej z odkupieńczego dzieła Chrystusa. 



Niepokalaność Maryi nie zwraca się jednak tylko do kobiet i nie tylko dla nich jest 

inspiracją. Jest ona także źródłem zachwytu mężczyzn, wśród których pierwsze miejsce 

zajmuje św. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, nazwany całkiem słusznie Szaleńcem 

Niepokalanej. 

➢ Czy jest ktoś, kogo bardziej zachwyciła i pociągnęła niepokalaność Maryi, 

Jej „woń”? 

On rzeczywiście „pobiegł” za Nią, jak mówi przywołana antyfona, zachwycająco 

pociągnięty Jej boską wonią. 

Gdy biegamy dzisiaj za tyloma rzeczami, czy nie warto by pomyśleć o pobiegnięciu 

za Niepokalaną Dziewicą? 

 

 

Miriam – Królowa bez zmazy pierworodnej poczęta     

o. Adam Szustak OP 

 

O tym wezwaniu już sporo wiemy, bo na początku Litanii loretańskiej pojawiły się 

dwa związane z nim imion Maryi – Panna nienaruszona i Panna nieskalana – przy okazji 

których wyjaśniałem, co znaczy, że  

             Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego.  

Ten rozdział będzie więc bardzo krótki. 

Nie wchodząc w szczegóły (zainteresowanych odsyłam do dogmatu o Niepokalanym 

Poczęciu Najświętszej Maryi Panny), przypomnę tylko, że Maryja jako jedyny człowiek 

w historia świata została uwolniona od grzechu. 

Pan Bóg postanowił, że urodzi się bez tej skazy, bo w ten sposób chciał przygotować 

ją na matkę swojego Syna. 

Z tej prawdy wynikają dla nas  

dwie bardzo praktyczne wskazówki dotyczące naszego życia duchowego. 

Skoro Bóg wyzwolił Maryję z wszelkiego grzechu, zanim się urodziła, to znaczy, że 

zrobił coś absolutnie niesłychanego, niespotykanego wcześniej.  



Nie było, nie ma i chyba nie będzie drugiego człowieka na świecie, który by nie 

doświadczał skutków grzechu pierworodnego. A to z kolei oznacza, że Bóg uwielbia 

dawać ludziom wyjątkowe łaski. Nawet jeśli Jego spektakularne działanie dotyczy tylko 

jednej duszy, to On się nie waha. 

Dla Niego nie ma rzeczy, których nie da się zrobić. To nie odnosi się oczywiście 

tylko do płaszczyzny walki z grzechem, tylko czegokolwiek, o czym pomyślimy, że nie 

ma możliwości, żeby to się stało.  

Dzieje się zupełnie inaczej – Pan Bóg jest w stanie nagiąć każde prawo, nawet 

to ustanowione przez siebie, by wywalczyć nam dobro. 

Patrząc na Maryję poczętą bez zmazy grzechu, spróbujmy zatem całym sercem 

uwierzyć, że nie ma w nas i wokół nas rzeczy, które byłyby niemożliwe. 

Ich urzeczywistnienie nie leży jednak w naszej możności, chęci, pracy czy świętości, 

ale całkowicie w rękach Boga. Podobnie jak w Maryi, tak i w nas Bóg może uczynić 

wszelkie cuda. 

Druga wskazówka związana z tym tytułem Maryi wynika z tego, że choć Bóg 

uchronił ją od zmazy grzechu, to nie znaczy, że potem przez całe życie w ogóle nie 

musiała się starać o świętość. 

Maryja jak każdy z nas doznawała pokus. Urodziła się w identycznym stanie 

duchowym jak Adam i Ewa w raju, ale oni nie odparli pokusy szatana, a Maryja przez 

całe życie skutecznie opierała się złu. 

Nie było więc tak, że ona nie mogła zgrzeszyć, że Bóg zabrał jej tę wolność – 

oczywiście, że miała taką możliwość, ale z niej nie skorzystała. 

Ona z całych sił starała się natomiast współpracować z Bogiem, w kształtowaniu 

swojego życia i realizowaniu w nim Jego woli, dlatego udało jej się do końca życia 

pozostać czystą i nieskalaną. 

➢ O czym zatem warto pomyśleć, gdy patrzymy na Królową bez zmazy 

pierworodnej poczętą? 

O tym, czy w nas samych jest pragnienie doświadczenia rzeczy niemożliwych, 

które nierozerwalnie łączą się i zarazem wypływają z naszej współpracy z Bogiem. 

Jestem przekonany, że gdybyśmy na serio współdziałali z Nim, nie tylko Bóg 

sprawiałby w nas rzeczy niemożliwe, ale sami moglibyśmy je czynić. 

➢ Czym bowiem jest życie pozbawione zła? Rzeczą niemożliwą. 



Ale Bóg w Maryi obiecuje nam, że jeśli będziemy blisko Niego, On dokona w nas i 

przez nas tego, co przekracza nasze wyobrażenia o świecie i człowieku. 

Spróbujmy więc zmierzyć się z tym konkretnym i ważnym pytaniem, patrząc na 

tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Maryi. 

Zobaczmy zachwyt Boga nad jej pięknem, który w niesamowity sposób wyrażają 

słowa Pieśni nad pieśniami obecne w liturgii podczas świąt maryjnych: 

 Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt (Pnp 2,2),  

a potem poprośmy ją, by zaprowadziła nas do wszystkich cudowności, które 

Bóg dla nas przygotował. 

 

 

 

 


