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Niepokalane Poczęcie mówi nam o tym, że Maryja 
od pierwszej chwili istnienia została zachowana 

od grzechu pierworodnego i napełniona pełnią łaski.

Święty początek

Początek życia Maryi ukazuje nam nie tylko Jej świę-
tość, ale przede wszystkim Boga zatroskanego o ratowa-
nie ludzkości i zapraszającego człowieka do współpracy 
w tym zbawczym dziele. Widzimy logikę Bożego dzia-
łania, który obdarza darami i wskazuje zadania. Nie-
pokalana w czasie Zwiastowania usłyszała zaproszenie 
o powołaniu do Bożego macierzyństwa. Wielkość tego 
zadania wymagała szczególnego przygotowania i ob-
darowania. W taki sposób Bóg działa także w naszym 
życiu: wskazując nam zadanie, wcześniej już do niego 
przygotowuje, obdarzając potrzebną łaską.

Doskonalej odkupiona

Podczas gdy nas wszystkich Chrystus wyzwolił 
z grzechu pierworodnego, to Maryję od niego zacho-
wał. Jest dla Niej Odkupicielem, a Jego działanie jest 
odkupieńcze, wspaniałe, doskonałe.

Podobny sposób działania Boga widzimy w naszym 
życiu. Dzieje się to wtedy, kiedy Bóg zachowuje nas od 
jakiegoś zła, strzeże nas przed czymś, co może nam 
szkodzić. Czyż w modlitwie „Ojcze nasz” nie prosimy: 
„ale nas zbaw ode złego”? Moglibyśmy nazwać Jego 
działanie prewencyjnym, zachowawczym. Warto cza-
sem dziękować Bogu za to, przed czym nas uratował, 
przed jakim niebezpieczeństwem uchronił… Kiedyś 
dowiemy się dokładnie przed czym.

 Świątynia Ducha Świętego

Niepokalanie Poczęta jest człowiekiem, który roz-
poczyna ziemskie życie w stanie łaski, czyli w dosko-
nałej przyjaźni z Bogiem.

Maryja-Świątynia jako „pełna łaski” jest od pierwszej 
chwili poczęcia napełniona Duchem Świętym. To On spra-
wia, że jest w pełni przygotowana, aby stać się Matką Boga. 

Misterium Niepokalanego Poczęcia objawia nam, 
że łaska Boża w sposób absolutny „poprzedza” istnie-
nie człowieka i jego odpowiedź, której udziela Bogu. 

W Niepokalanej widzimy wzór otwarcia na działanie 
Ducha Świętego, aby przyjmować Jezusa, żyć dla Nie-
go i o Nim świadczyć wobec świata.   

Znak pierwszeństwa łaski

Misterium Niepokalanego Poczęcia ukazuje nam 
darmowość Chrystusowego zbawienia. Maryja jest 
Niepokalaną nie na mocy swoich zasług, ale z woli 
Boga, którego zbawcze działanie zawsze poprzedza 
ludzką odpowiedź. Możemy zatem podziwiać w Nie-
pokalanym Poczęciu absolutny prymat Boga i Jego 
zbawczą wolę wobec każdego człowieka oraz pierw-
szeństwo łaski w relacji Bóg – stworzenie. 

O zasadzie pierwszeństwa łaski przypomniał nam 
św. Jan Paweł II na progu trzeciego tysiąclecia, podkreślając 
bardzo mocno jej niezbędność w życiu Kościoła: „Istnieje 
pewna pokusa, która od zawsze zagraża życiu duchowemu 
każdego człowieka, a także działalności duszpasterskiej: 
jest nią przekonanie, że rezultaty zależą od naszej zdolno-
ści działania i planowania. To prawda, że Pan Bóg oczekuje 
od nas konkretnej współpracy z Jego łaską, a zatem wzy-
wa nas, byśmy w służbie Jego Królestwu wykorzystywali 
wszystkie zasoby naszej inteligencji i zdolności działania. 
Biada jednak, gdybyśmy zapomnieli, że bez Chrystusa nic 
nie możemy uczynić (por. J 15,10)”.

Kierowanie się zasadą pierwszeństwa łaski budzi 
i umacnia absolutne zaufanie Bożej Opatrzności, czyli 
przekonanie, że Bóg prowadzi historię człowieka i świa-
ta. Budzi też ufność w Boże wsparcie w każdych oko-
licznościach życia.  ■
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