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Kapituła Generalna obradująca 
w Rzymie w 2017 r. wprowadziła 

do ustaw Zgromadzenia następujący 
paragraf: „Niech współbracia stosu-
ją i pielęgnują znaki, które wyrażają 
i ożywiają ich mariańską tożsamość, 
między innymi: herb, hasło i hymn 
Zgromadzenia, zawołanie Immacu-
lata Virginis Mariæ conceptio, sit no-
bis salus et protectio („Niepokalane 
Poczęcie Maryi niech nam będzie 
zbawieniem i obroną”), szkaplerz 
i medalik   Niepokalanego Poczęcia 
NMP, obraz Matki Bożej Niepoka-
lanie Poczętej autorstwa Francisz-
ka Smuglewicza z kościoła św. Wita 
w Rzymie, antyfona Tota pulchra”.

Tak poczyniona wzmianka w cy-
towanym paragrafie prowokować 
może pytania, o jaki obraz chodzi 
i jaka jest jego historia oraz związek 
z naszym Zgromadzeniem, skoro 
ustawodawca zdecydował o wy-
mienieniu tego właśnie wizerunku 
spośród wielu przecież innych moż-
liwości. Wobec powyższego warto 
pokusić się o próbę zebrania w jed-
ną całość wszystkiego, co dotychczas 
udało się ustalić na temat tego  nie-
wątpliwie jednego z najpiękniejszych 
wyobrażeń Niepokalanego Poczęcia 
NMP, które powstało z inspiracji i na 
koszt marianów. Aby to uczynić, wy-
pada nam najpierw sięgnąć pamię-
cią do początków obecności naszej 
wspólnoty w Wiecznym Mieście…

Kapituła Generalna marianów ob-
radująca w Mariampolu w czerwcu 
1776 r. podjęła decyzję wysłania do 
Rzymu ojców Kandyda Spournego 
i Jana Niezabitowskiego, wyznacza-
jąc im zadanie zajęcia się procesem 
beatyfikacyjnym o. Papczyńskiego 
i o. Wyszyńskiego. Mieli oni również 
na nowo podjąć starania o znalezie-

nie w Rzymie miejsca, gdzie marianie 
mogliby osiąść na stałe. Dnia 23 lute-
go 1779 r. papież Pius VI w specjal-
nym breve apostolskim wyraził zgo-
dę na sprzedaż cysterskiego klasztoru 
marianom, którzy oficjalnie objęli go 
w posiadanie 14 lipca 1779 r. 

O. Spourny postanowił zamówić 
obraz wyobrażający Niepokalane 
Poczęcie Matki Bożej, aby umieś-
cić go w wielkim ołtarzu. W 1780 r. 
zlecił namalowanie obrazu jednemu 
z rzymskich artystów, którego tożsa-
mości nie znamy. Ten jednak, pomi-
mo przyjęcia  zadatku finansowego 
na zakup materiałów malarskich, 
z bliżej niewyjaśnionych powodów, 
nie podjął się dzieła. Wówczas to 
o. Kandyd zwrócił się do mieszka-
jącego w Rzymie polskiego malarza 
Franciszka Smuglewicza z prośbą, czy 
nie zechciałby wyświadczyć maria-
nom uprzejmości i namalować obraz 
Maryi Niepokalanie Poczętej do ich 
nowo nabytego kościoła. Smugle- 
wicz chętnie przystał na prośbę pro-

kuratora generalnego marianów 
i w grudniu 1782 r. znacznych roz-
miarów płótno, któremu artysta na-
dał cechy klasycystyczne, zawieszo- 
no w głównym ołtarzu kościoła św. 
Wita w Rzymie. Bezpośrednio nad 
obrazem   umieszczona została po-
złacana tablica z informacją, że ołtarz 
ten należy do tzw. „uprzywilejowa-
nych wieczyście” na mocy specjalne-
go dekretu, jaki marianie uzyskali od 
Stolicy Apostolskiej. 

Należy tu wspomnieć, kim był 
Franciszek Smuglewicz. Ten polski 
malarz i rysownik urodził się 6 paź-
dziernika 1745 r. w Warszawie. Był 
synem Łukasza i Reginy z Olesiń-
skich, siostrzenicy malarza Szymona 
Czechowicza. Smuglewicz w 1763 r. 
wyjechał do Rzymu i pozostawał 
tam przez lat dwadzieścia. W 1798 r. 
Napoleon Bonaparte, po zajęciu 
Wiecznego Miasta, nakazał wszystkim 
obcokrajowcom opuszczenie Rzy-
mu, usuwając tym samym marianów 
z ich klasztoru przy kościele św. Wita. 
Marianie niestety nigdy nie powróci-
li do swojej dawnej posiadłości. Dziś 
kościół św. Wita służy jako świąty-
nia pomocnicza parafii przy Bazylice 
Santa Maria Magiore. Można w niej 
nadal podziwiać wciąż piękny obraz 
Niepokalanego Poczęcia autorstwa 
polskiego malarza z Warszawy, który 
teraz wisi na bocznej ścianie tego jed-
nonawowego kościoła. 

O istnieniu obrazu Maryi Niepo-
kalanej w naszym dawnym koście-
le św. Wita wiedziało niewielu, jego 
„odkrycie na nowo” nastąpiło dopie-
ro w latach 90. ubiegłego stulecia. 
W 1992 r. marianie z prowincji św. 
Stanisława Kostki w USA zamówili 
wykonanie profesjonalnej fotografii 
obrazu, co umożliwiło jego promocję 
w różnorakich mediach – rzec można 
na skalę masową. ■

Obraz Niepokalanego Poczęcia 
NMP z kościoła św. Wita w Rzymie
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Niejeden  z nas jako wolny i in-
teligentny człowiek, podejmu-

jący codzienną refleksję, dochodzi 
do takiego momentu swojej historii, 
w którym zadaje sobie pytanie 
o cel, sens i wartość swojego życia 
i powołania. Nie przez przypadek już 
pierwszy punkt Katechizmu Kościoła 
Katolickiego, promulgowanego przez 
św. Jana Pawła II w 1992 r., mówi, 
że „Bóg nieskończenie doskonały 
i szczęśliwy zamysłem czystej dobro-
ci, w sposób całkowicie wolny, stwo-
rzył człowieka, by uczynić go uczest-
nikiem swego szczęśliwego życia”. Po 
pierwsze więc, jesteśmy wybrani, po-
wołani do uczestnictwa w szczęściu 
samego Boga. Jakże jest to niezwy-
kłe i przerastające nas zaproszenie, 
które nie tylko zmienia perspektywę 
patrzenia na siebie samego, ale także 
na każdego bez wyjątku człowieka, 
którego obecność obok nas wcale nie 
musi być zagrożeniem, ale może być 
wręcz pożądanym ubogaceniem. Po 
drugie, można powiedzieć wprost, iż 
jesteśmy wezwani do kreatywnego 
uczestnictwa w życiu Boga. On sam 
bowiem nie tylko nas stworzył nie-
powtarzalnymi osobami, ale także 
obdarzył nas, jako koronę swojego 
stworzenia, szerokim wachlarzem 
talentów. 

Problem pojawia się jednak już 
w początkowym momencie realiza-
cji przez nas owego powołania do 
uczestnictwa w życiu samego Boga. 

Z jednej strony, podejmując realnie 
życie duchowe i czerpiąc siły z mod-
litwy i życia sakramentalnego, mamy 
wolę odpowiadania na głos Boga. 
Z drugiej jednak strony, żyjąc na tym 
świecie w realiach walki o przetrwa-
nie i podwyższania jakości życia za 
wszelką cenę, zapominamy o wykra-
czającej poza obecny czas perspekty-
wie wieczności, a już na pewno nie 
wracamy do początków. A to właśnie 
u początku życia człowieka jest Boże 
wybraństwo. On jest rozmiłowany 
w życiu i hojnie do życia powołuje, 
nigdy nie myląc się w swoich decy-
zjach. Stąd, szczególnie istotna dla 
nas marianów, tajemnica Niepoka-
lanego Poczęcia Maryi staje się nie 
tylko dzisiaj istotnym punktem od-
niesienia dla każdego wierzącego. 

Maryja w Niepokalanym Po-
częciu wskazuje bowiem na pierw-
szeństwo inicjatywy Boga, który jest 
niezwykle hojny w bezinteresow-
nym obdarowywaniu człowieka. 
Dzieje się to niezależnie od tego, 
że ten ostatni niejednokrotnie już 
udowodnił, że w relacji z Nim jest 
najsłabszym ogniwem naruszającym 
pierwotną harmonię i więź. Także 
i w tym paradoksie ludzkiej niewier-
ności ujawnia się jednak miłość Boga 
i jej wyjątkowy charakter. Jest ona 
bezinteresowna, nie wymaga speł-
niania jakichś nadzwyczajnych wa-
runków i nie jest opatrzona klauzulą 
wyłączności z wyjaśnieniem, że nale-
ży się tylko doskonałym wyznawcom 
wiary. Tym, którzy osiągnąwszy już 

pełnię doskonałości nie muszą się 
martwić o karnet bezpłatnych wejść 
do elitarnego klubu zbawionych. 
W ten sposób Boży dar Niepokalane-
go Poczęcia ujawnia nam z całą mocą 
prawdę, iż Bóg odwiecznie ukochał 
każdego człowieka i, co więcej, swą 
nieodwołalną decyzję nieustannie 
potwierdza. Tajemnica Niepokalane-
go Poczęcia jest bowiem dynamiczna 
i tak jak dla Maryi nie jest końcem Jej 
zbawienia, ale początkiem drogi do 
spełnienia w wieczności, tak dla wie-
rzącego, naśladującego Maryję, jest 
preludium do większego utworu, ja-
kim ostatecznie ma stać się całe jego 
życie na większą chwałę Boga. 

Co więcej, tajemnica Niepokala-
nego Poczęcia jako znak Bożej miło-
ści konsekwentnie prowadzi do no-
wego stworzenia, stając się wzorem 
nowego człowieka. Co to oznacza 
w praktyce? Mianowicie, że Maryja 
w Niepokalanym Poczęciu realnie 
doświadcza działania Ducha Świę-
tego, który czyni z Niej nowe stwo-
rzenie. Dziś, naśladujący Maryję 
człowiek wiary, wyzwolony z grze-
chów mocą łaski, również staje się 
kimś zupełnie nowym (2 Kor 5,17; 
Rz 7,6; 8,1-16; Ga 5,16-25). To w nim 
zostaje odnowiony pierwotny obraz 
i podobieństwo do Boga (Kol 3,10; 
Rdz 1,27). Nic dziwnego, że prorok 
Niepokalanego Poczęcia, święty 
o. Stanisław Papczyński staje się 
dzisiaj szczególnym orędownikiem 
osób poszukujących swych praw-
dziwych początków i źródeł. Poma-
ga odkryć im bowiem raz jeszcze, że 
nie da się czytać dziejów człowieka 
bez Boga, tak jak w jakiejkolwiek 
dziedzinie naszego życia nie da się 
nie popaść w bezpłodny aktywizm 
bez działania łaski. Bazując więc na 
bogactwie misterium Niepokala-
nego Poczęcia, nie wchodźmy dziś 
w nowe wersje starej już herezji 
pelagianizmu, lecz pełni radości 
z obdarowania, z wdzięcznością 
śpiewajmy wraz z Maryją hymn 
uwielbienia: „Wielkie rzeczy uczynił 
mi Wszechmocny” (Łk 1,49).   ■

Inicjatywa 
po stronie Boga

 Michał Anioł, fragment fresku  
Stworzenie Adama, 1508-1512


