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Niepokalane Poczęcie 
to dzieło Boga w Maryi

Inicjatywa po stronie Boga

Nasze świadectwo polega 
na obecności

Niepokalane Poczęcie
Maryi Dziewicy niech nam 

będzie zbawieniem i obroną!



Centrum Pomocników Mariańskich 
Zgromadzenie Księży Marianów

ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa 
tel. 22 833 74 05; 22 833 32 33

www.spm.org.pl
 PomocnicyMarianscy
 PomocnicyMarianscy

Więcej informacji:

Kopię potwierdzenia wpłaty
prosimy przesłać na adres:
Wydawnictwo PROMIC, ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa,
tel. 22 642 50 82 w. 131, 601 977 888 e-mail: zamowienia@wydawnictwo.pl

Dla prenumeratorów!
Każdy, kto do końca bieżącego 

roku kalendarzowego,
tj. 31 grudnia 2021 r., opłaci 

prenumeratę „Oremus” na rok
i prześle do 31 stycznia 2022 r.

kopię potwierdzenia wpłaty,

będzie miał możliwość wyjazdu 
z osobą towarzyszącą 

do Grzybowa
w okresie uroczystości
Bożego Ciała w 2022 r.

www.wydawnictwo.pl
sprawdź na

Przypominamy, że prenumerata jest zwolniona z kosztów 
przesyłki, a opłacając ją na rok (12 numerów), 
płacą Państwo tylko za 11 numerów „Oremus”  

– numer 12. jest GRATIS!

Organizator: www.gwiazda-morza.pl

MIESIĘCZNIK, który czyta się codziennie!

Do czytania Oremusa zaprasza 
kard. Konrad Krajewski

Po 31.01.2022 r. (o dokładnym terminie poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie) 
w siedzibie Wydawnictwa Promic odbędzie się spotkanie z udziałem notariusza. 
Wówczas poinformujemy, kto z Państwa
otrzyma zaproszenia.

SPOTKANIA OPŁATKOWE
z ojcem Władysławem 2022

Warszawa – Marymont
8 stycznia – Msza św. o godz. 8.00  

ul. Gdańska 6a
Elbląg 

9 stycznia – Msza św. o godz. 11.30  
 ul. Agrykola 7

Warszawa – Stegny
29 stycznia – Msza św. o godz. 10.00  

(kaplica bł. Jerzego)  
ul. Św. Bonifacego 9

Grudziądz
30 stycznia – Msza św. o godz. 10.30  

ul. Mickiewicza 43
Lublin

Dni skupienia – 15-16 stycznia
Rozpoczęcie w sobotę o godz. 10.00 

ul. Bazylianówka 85
Program, zapisy i nformacje, tel.: 22 833 74 05

ZAPROSZENIE
na spotkanie z okazji

ŚWIĘTA PATRONALNEGO
Zgromadzenia Księży Marianów,

Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich,
Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP, wszystkich 

Przyjaciół i Dobrodziejów Księży Marianów

w programie: 
Msza św., konferencja –  

ks. Tomasz Sekulski MIC, agapa
Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia  
w Warszawie; ul. Św. Bonifacego 9, Warszawa-Stegny

UROCZYSTOŚCI
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Sobota, 4 grudnia 2021 r.,  
godz. 12.00

Zachęcamy do obejrzenia nowego filmu,   
dostępnego za darmo w serwisie YouTube:

PomocnicyMarianscy 
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Mam czasami wrażenie, że z Niepoka-
lanym Poczęciem jest tak, że wielu 

z nas o nim słyszało, ale niejeden wolałby, 
aby go nie pytano, co ono oznacza. Niektó-
rzy próbują iść na skróty i stwierdzają, że 
to kolejny przymiot maryjny, jak pozosta-
łe cnoty Maryi. Inni szukają bardziej kar-
kołomnych prób wyjaśnienia tej prawdy 
ogłoszonej w formie dogmatu w 1854 r. 

W Zgromadzeniu Księży Marianów 
obchodzimy kolejny rok w ramach trzy-
letniego jubileuszu 350-lecia powstania 
Zakonu, tym razem pod hasłem „W szkole Niepoka-
lanego Poczęcia”. Jest to wyjątkowa okazja do odpo-
wiedzi na pytania, na które normalnie nie mamy czasu 
szukać wyjaśnień. Czy w przywołanym dogmacie cho-
dzi o cechę Maryi, czy bardziej o działanie Boga i Jego 
miłość? Czy Niepokalane Poczęcie Maryi jest równo-
znaczne z niepokalanie poczętą Maryją? Czy Maryja 
przez swoją niepokalaność nie oddala się od nas, zwy-
kłych, grzesznych ludzi? Dlaczego 
Maryja urodziła się bez grzechu? 
Czy została poczęta bez grzechu? 
Co oznacza dla mnie dzisiaj dogmat 
o Niepokalanym Poczęciu? Jak Ma-
ryja mogła żyć bez grzechu? Zapra-
szam do lektury najnowszego nume-
ru naszego kwartalnika, w którym 
postaramy się odpowiedzieć przy-
najmniej na niektóre z tych pytań.

W pierwszej kolejności warto 
sięgnąć do Pisma Świętego i przy-
pomnieć sobie biblijne źródła praw-
dy o Niepokalanym Poczęciu Ma-
ryi. Zachęcam do lektury artykułu 
ks. prof. Waldemara Chrostowskie-
go. Ponadto, zapraszam do prze-

czytania wywiadu z ks. prof. Markiem 
Chmielewskim z KUL im. Jana Pawła II, 
w którym wyjaśnia, na czym polega dzia-
łanie Boga w akcie Niepokalanego Po-
częcia Maryi. Zachęcam także do lektury 
tekstu ks. Macieja Zachary MIC, który 
przedstawia, jak doszło do tego, że dopie-
ro w XIX w. Kościół jasno określił praw-
dę wiary, która była żywa we wspólno-
cie wierzących od czasów pierwotnych. 
Obraz Maryi Niepokalanej, znajdujący 
się na okładce niniejszego numeru, po-

chodzi z kościoła św. Wita w Rzymie i jest dla maria-
nów bardzo bliski. O jego historii możemy przeczytać 
w artykule br. Andrzeja Mączyńskiego MIC. Na ko-
niec zapraszam Was do przeczytania wywiadu z ks. 
Przemysławem Męchem MIC z Karagandy w Kazach-
stanie. Mój współbrat opowiada o tym, jak rozpoznał 
powołanie misyjne. Mówi także o posłudze w Orato-
rium Dobrego Pasterza, które gromadzi dzieci, często 

nie mające szans na ciepły posiłek 
w ciągu dnia, znajdujące przy parafii 
drugi, a nierzadko pierwszy dom. 

W związku ze zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia życzę 
Wam wiele radości z faktu, że Bóg 
uniżył się z miłości do nas, stając 
się człowiekiem. Dobry Bóg dzieli 
z nami radości i trudy życia, aby 
pokazać nam swoją wielką bezin-
teresowną miłość. Niech błogosła-
wieństwo Bożej Dzieciny towarzyszy 
Wam każdego dnia i będzie umoc-
nieniem naszej wiary w trudnych 
czasach.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
przy Zgromadzeniu Księży Marianów zrzesza osoby wierzące, które pragną 
rozwijać się duchowo, naśladować życie Matki Najświętszej i  na Jej wzór 
oraz pod Jej opieką głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Członkowie 
uświęcają siebie i bliźnich przez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia, które 
ofiarują Bogu za zmarłych w  czyśćcu cierpiących oraz w  intencji powołań 
do życia kapłańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą i, jeśli 
to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską i  misyjną marianów. 
Wszyscy włączeni do SPM mają udział w  owocach codziennych Mszy św., 
modlitw i Bożych dzieł księży i braci marianów.

Ofiary na dzieła misyjne  
Zgromadzenia Księży Marianów 
można przesyłać na konto:

CENTRUM POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9, 02–914 Warszawa
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

www.spm.org.pl

Drodzy Współpracownicy Marianów!
ks. Łukasz Wiśniewski MIC

Byście jednak nie stali 
bezczynnie 

w winnicy Pańskiej, 
będziecie szerzyć 

cześć Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej 
Bogurodzicy Dziewicy 

w miarę waszych 
skromnych sił. 

św. Stanisław Papczyński



2 ZIMA 1V (108) 2021

W
 N

U
M

E
R

Z
E

Kwartalnik Stowarzyszenia 
Pomocników Mariańskich przy 
Prowincji Polskiej Zgromadzenia 
Księży Marianów

REDAKCJA
ks. Łukasz Wiśniewski MIC (redaktor 
naczelny), Michał Krajski (redaktor 
odpowiedzialny), Ewa Lodkowska

WSPÓŁPRACA
ks. Janusz Kumala MIC, br. Andrzej 
R. Mączyński MIC – Gen. Promotor SPM, 
Maciej P. Talar, ks. Maciej Zachara MIC

KONSULTANT
ks. Piotr Kieniewicz MIC

OPRACOWANIE GRAFICZNE i DTP
Hanna Woźnica-Gierlasińska
Współpraca: Monika Żukowicz

DRUK I OPRAWA
Drukarnia J. J. Maciejewscy, Przasnysz

Za zezwoleniem władz kościelnych
Wydawca PROMIC Sp. z o.o.

Korespondencję do Redakcji prosimy 
kierować pod adresem Centrum 
Pomocników Mariańskich. Zdjęcia 
niepodpisane pochodzą z archiwum 
Redakcji.

Członkowie czynnie zaangażowani 
w dzieło Stowarzyszenia otrzymują 
Z Niepokalaną bezpłatnie. Dla innych 
osób prenumeratę roczną stanowi 
dobrowolna ofiara (koszt produkcji 
jednego egzemplarza pisma wynosi 
3,50 zł).

Jeśli pragniesz aktywnie włączyć się 
w dzieło Stowarzyszenia lub uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje, 
napisz:

CENTRUM POMOCNIKÓW 
MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9,
02–914 Warszawa
tel./fax: 22 833 74 05, 
22 651 90 29, 22 833 32 33
e-mail: spm@marianie.pl; 
www.spm.org.pl
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Wierzymy, że Maryja została uchroniona od 
skutków grzechu pierworodnego. Słowo 
„uchroniona” jest często mylone ze słowem 
„uwolniona” i jest to błąd, który ma poważne 
konsekwencje teologiczne. Jeśli ktoś jest „uwol-
niony”, to znaczy, że był czemuś podległy i zo-
stał z tej podległości wyswobodzony, natomiast 
„uchroniony” – że nigdy nie był podległy. 

Kapituła Generalna obradująca w Rzymie w 2017 r. wprowadziła 
do ustaw Zgromadzenia następujący paragraf: „Niech współbra-
cia stosują i pielęgnują znaki, które wyrażają i ożywiają ich mariań-
ską tożsamość, między innymi: herb, hasło i hymn Zgromadzenia, 
szkaplerz i medalik Niepokalanego Poczęcia NMP, obraz Matki 
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z kościoła św. Wita w Rzymie, antyfona Tota pulchra”.
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 KS. MACIEJ ZACHARA MIC  ............................................................................................................ 11
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Br. Antoni 
Zacharuk MIC
Urodził się 14 maja 1887 r. w rodzinie 

rolników Mikołaja i Praksedy z domu 
Kalinka we wsi Szóstka (województwo lu-
belskie). Miejscowy kościół od 12 lat był 
już zamieniony na cerkiew przez rząd car-
ski. Wcześniej był bowiem unicki i prawdo-
podobnie przodkowie Antoniego też byli 
unitami. Wskazywałyby na to także imio-
na jego rodziców. Nie uczestniczyli oni 
prawdopodobnie w życiu Cerkwi prawosławnej, o czym 
świadczy fakt, że ochrzcili syna dopiero, kiedy skończył 
18 lat, 18 maja 1905 r., w kościele parafialnym w Między-
rzeczu Podlaskim. Starania o przyjęcie do Zgromadze-
nia Księży Marianów Antoni również rozpoczął późno, 
bo w wieku 62 lat w połowie 1949 r. Z napisanego przez 
kandydata biogramu wynika, że jako chłopiec latem pa-
sał bydło, a zimą uczył się w rosyjskiej wiejskiej szkole 
powszechnej. W czternastym roku życia został wysłany 
przez rodziców na naukę krawiectwa i po dwóch latach 
praktykował wyuczony zawód. Przez lata pracował, szyjąc 

ubrania dla mieszkańców okolicznych wsi. 
Swoje życie powierzył Maryi Niepokalanej. 
Kiedy odkrył w sobie powołanie do życia 
zakonnego, kolejne zgromadzenia odma-
wiały jego przyjęcia, argumentując, że już 
jest „za późno”. W Zgromadzeniu posługi-
wał jako krawiec. Uszył w sumie ponad 200 
sutann. Ks. Antoni Skwierczyński wspomi-
na, że był człowiekiem niezwykle życzli-
wym, pracowitym, pokornym i pobożnym. 
Był niezwykle pogodny i lubił dzielić się ra-
dością ze współbraćmi. Sypał dowcipami, 

a herbatę lubił najbardziej z 6-8 łyżeczkami cukru. Chęt-
nie modlił się na różańcu, trwając czasami przed Naj-
świętszym Sakramentem od poobiedniego nawiedzenia 
aż do nowicjackiego nabożeństwa przed kolacją. Chęt-
nie modlił się również słowami pieśni: „Wszystkie nasze 
dzienne sprawy…”. W „Albumie zmarłych” współbracia 
napisali o nim: „W 1975 roku zmarł brat Antoni Zacha-
ruk, w wieku 88 lat. Przez prawie 25 lat życia zakonnego, 
mieszkając w domu nowicjackim, pracował jako krawiec. 
Do wspólnoty wnosił ducha pogodnej służby Bogu. Po-
chowany w Skórcu”. ■
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Niepokalana 
wyszła z ust 
Bożych

Ja wyszłam z ust Najwyższego” (Syr 24,3). Rozważ, że 
Najświętsza Panna wyszła z ust Najwyższego, to zna-

czy z wyroku Bogu została obiecana jeszcze pierwszym 
naszym Rodzicom, kiedy zapowiedział On, że wina, 
której niewiasta była sprawczynią, zostanie zgładzona 
za sprawą innej, lepszej niewiasty. Powiedział bowiem 
do węża: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie 
a niewiastę. Ona zmiażdży ci głowę” (por. Rdz 3,15). 
Od owego czasu, gdy w raju zostało złamane Boskie 
przykazanie, wszyscy ludzie stali się przyjaciółmi węża, 
a zaczęli być nieprzyjaciółmi Boga. Sama tylko Naj-
świętsza Panna w momencie  swego narodzenia okazała 
się nieprzyjaciółką diabła, bo została poczęta bez zmazy 
pierworodnej. Wobec tego już przy swym narodzeniu 
starła głowę męża oraz wtedy, gdy porodziła Zbawiciela 
świata.
 Św. Stanisław Papczyński, Inspectio cordis

Powierzenie 
Zgromadzenia 
opiece 
Niepokalanej

Panno Najświętsza, wyjednaj mi u Twego Syna tę 
łaskę, abym Ciebie z każdym dniem coraz więcej 

miłował, coraz głębszą pokładał w Tobie ufność, coraz 
więcej cenił Twoją niezrównaną opiekę. Przyjmij na-
sze Zgromadzenie pod swoją potężną opiekę, o Mat-
ko nasza, przyjmij nas niegodnych, jeśli nie dla czego 
innego, bośmy biedacy i żebracy duchowi, to przy-
najmniej przez wzgląd na Twoje imię, które nosimy. 
Spraw, niech życie nasze będzie czyste i niepokalane”. 
Daj, Boże, abyśmy wśród wszelkich burz, jakie wywoła 
przeciw nam zły duch i zepsuty świat, zachowali sta-
łość i niczym niezachwiany pokój, a im więcej będą 
nas prześladować, abyśmy tym więcej się garnęli do 
Twojego najmilszego Syna Jezusa Chrystusa, z tym 
większą ufnością biegli pod opiekę Niepokalanie Po-
czętej Dziewicy Maryi.
 bł. Jerzy Matulewicz, Dziennik Duchowy
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Br. Antoni 
Zacharuk MIC
Urodził się 14 maja 1887 r. w rodzinie 

rolników Mikołaja i Praksedy z domu 
Kalinka we wsi Szóstka (województwo lu-
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prawdopodobnie w życiu Cerkwi prawosławnej, o czym 
świadczy fakt, że ochrzcili syna dopiero, kiedy skończył 
18 lat, 18 maja 1905 r., w kościele parafialnym w Między-
rzeczu Podlaskim. Starania o przyjęcie do Zgromadze-
nia Księży Marianów Antoni również rozpoczął późno, 
bo w wieku 62 lat w połowie 1949 r. Z napisanego przez 
kandydata biogramu wynika, że jako chłopiec latem pa-
sał bydło, a zimą uczył się w rosyjskiej wiejskiej szkole 
powszechnej. W czternastym roku życia został wysłany 
przez rodziców na naukę krawiectwa i po dwóch latach 
praktykował wyuczony zawód. Przez lata pracował, szyjąc 

ubrania dla mieszkańców okolicznych wsi. 
Swoje życie powierzył Maryi Niepokalanej. 
Kiedy odkrył w sobie powołanie do życia 
zakonnego, kolejne zgromadzenia odma-
wiały jego przyjęcia, argumentując, że już 
jest „za późno”. W Zgromadzeniu posługi-
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sutann. Ks. Antoni Skwierczyński wspomi-
na, że był człowiekiem niezwykle życzli-
wym, pracowitym, pokornym i pobożnym. 
Był niezwykle pogodny i lubił dzielić się ra-
dością ze współbraćmi. Sypał dowcipami, 

a herbatę lubił najbardziej z 6-8 łyżeczkami cukru. Chęt-
nie modlił się na różańcu, trwając czasami przed Naj-
świętszym Sakramentem od poobiedniego nawiedzenia 
aż do nowicjackiego nabożeństwa przed kolacją. Chęt-
nie modlił się również słowami pieśni: „Wszystkie nasze 
dzienne sprawy…”. W „Albumie zmarłych” współbracia 
napisali o nim: „W 1975 roku zmarł brat Antoni Zacha-
ruk, w wieku 88 lat. Przez prawie 25 lat życia zakonnego, 
mieszkając w domu nowicjackim, pracował jako krawiec. 
Do wspólnoty wnosił ducha pogodnej służby Bogu. Po-
chowany w Skórcu”. ■
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Niepokalana 
wyszła z ust 
Bożych

Ja wyszłam z ust Najwyższego” (Syr 24,3). Rozważ, że 
Najświętsza Panna wyszła z ust Najwyższego, to zna-

czy z wyroku Bogu została obiecana jeszcze pierwszym 
naszym Rodzicom, kiedy zapowiedział On, że wina, 
której niewiasta była sprawczynią, zostanie zgładzona 
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a zaczęli być nieprzyjaciółmi Boga. Sama tylko Naj-
świętsza Panna w momencie  swego narodzenia okazała 
się nieprzyjaciółką diabła, bo została poczęta bez zmazy 
pierworodnej. Wobec tego już przy swym narodzeniu 
starła głowę męża oraz wtedy, gdy porodziła Zbawiciela 
świata.
 Św. Stanisław Papczyński, Inspectio cordis

Powierzenie 
Zgromadzenia 
opiece 
Niepokalanej

Panno Najświętsza, wyjednaj mi u Twego Syna tę 
łaskę, abym Ciebie z każdym dniem coraz więcej 

miłował, coraz głębszą pokładał w Tobie ufność, coraz 
więcej cenił Twoją niezrównaną opiekę. Przyjmij na-
sze Zgromadzenie pod swoją potężną opiekę, o Mat-
ko nasza, przyjmij nas niegodnych, jeśli nie dla czego 
innego, bośmy biedacy i żebracy duchowi, to przy-
najmniej przez wzgląd na Twoje imię, które nosimy. 
Spraw, niech życie nasze będzie czyste i niepokalane”. 
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Święcenia kapłańskie czterech marianów 

28 sierpnia w domu zakonnym 
Kibeho-Nyarushishi (Cen-

trum Formacji Maryjnej) odbyły się 
święcenia kapłańskie czterech ma-
riańskich diakonów. Byli to: Chri-
stian Munyaribanje MIC, Félix Uwi-

mana MIC, Alfred Niyobuhungiro 
MIC i Cédric Ishimwe MIC. Udzie-
lającym święceń był miejscowy bi-
skup diecezji Gikongoro, Célestin 
Hazikimana. Wszyscy czterej dia-
koni ukończyli trzyletnią formację 

w Nyakinama, w Rwandzie (pre-
postulat, postulat i nowicjat). Po 
formacji wstępnej cała czwórka 
studiowała filozofię przez trzy lata 
w Ngoya (Kamerun), po czym 
dwóch z nich (ks. Christian Mu-
nyaribanje MIC i ks. Félix Uwi-
mana MIC) odbyli  rok pastoralny 
w Rwandzie, pozostali dwaj (ks. Al- 
fred Niyobuhungiro MIC i ks. Céd- 
ric Ishimwe MIC)  zostali nato-
miast skierowani na rok nauki ję- 
zyka polskiego w Lublinie. Dal-
szą formację seminaryjną – cztery 
lata studiów teologicznych – kon-
tynuowali odpowiednio w Afry-
ce lub w Polsce. Neoprezbiterzy 
rozpoczną swoją pracę pastoralną 
w Kibeho (ks. Alfred i ks. Chri-
stian), w parafii Nyakinama (ks. Fe- 
lix) i w domu formacyjnym Nyaki-
nama (ks. Cédric). ■

W dniach 3-5 września od-
był się XXIV Ogólnopolski 

Zjazd Stowarzyszenia Pomocników 
Mariańskich, Bractwa Niepokala-
nego Poczęcia NMP oraz innych 
świeckich współpracowników Zgro-
madzenia Księży Marianów. Tego-
roczny temat brzmiał: „W szkole 
Niepokalanego Poczęcia”. Spotka-
nie rozpoczęła droga krzyżowa od-
prawiona w piątkowe popołudnie 
w bazylice licheńskiej. W ciągu 
trzech dni zjazdu 130 uczestników 
z całej Polski brało udział w Mszach 
św. i nabożeństwach. Podczas sobot-
niej konferencji „W szkole Niepoka-
lanego Poczęcia” ks. Pawła Naumo-
wicza MIC, kustosza Sanktuarium 
św. Stanisława Papczyńskiego na 
Mariankach w Górze Kalwarii, 
uczestnicy mieli okazję odkrywać, 
że jesteśmy zaproszeni przez Boga 

nie ze względu na nasze zasługi, ale 
z powodu Jego miłości. W tym roku, 
oprócz materiałów nagranych przez 

mariańskich misjonarzy, o misjach 
opowiadał kleryk Borel, pochodzą-
cy z Kamerunu. ■

LICHEŃ

XXIV Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszenia 
Pomocników Mariańskich
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Budowa nowego domu duszpa-
sterskiego w Tajynszy dobiegła 

końca. Została przeprowadzona 
ogromnym wysiłkiem w krót-
kim, wymuszonym miejscowym 
klimatem, czasie. Inwestycja była 
możliwa dzięki wsparciu bardzo 
wielu ofiarodawców z Polski i in-
nych krajów. 2 września, w koście-
le parafialnym w Tajynszy, miała 
miejsce uroczysta Msza św., której 
przewodniczył abp Tomasz Peta, 
metropolita Nur Sułtan (stolicy 
kraju) i przewodniczący Episko-
patu Kazachstanu. W koncelebrze 
uczestniczyli odbywający wizytację 
kanoniczną wspólnoty mariańskiej 
w Kazachstanie ks. Tomasz Nowa-
czek MIC, przełożony Prowincji 
Polskiej i ks. Sławomir Homoncik 
MIC, wikariusz prowincjalny oraz 
marianie pracujący na co dzień 
w Tajynszy – ks. Alexey Mitsin-

ski MIC i ks. Stefan Wysocki MIC 
a także księża z dekanatu. Po za-
kończeniu liturgii abp Tomasz Peta 
dokonał poświęcenia nowego bu-

dynku duszpasterskiego, w którym 
znalazły się zarówno pomieszczenia 
dla grup parafialnych, jak i mieszka-
nia dla posługujących księży.  ■
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Śluby wieczyste w Daugavpils

8 września, podczas uroczystej 
Mszy św. w kościele parafialnym 

księży marianów pw. Serca Jezusa 
w Daugavpils, brat Romans Vaiku-
lis MIC złożył profesję wieczystą 
w Zgromadzeniu Księży Marianów. 

Mszy św. przewodniczył i śluby za-
konne przyjął ks. Dainis Kašs MIC, 
przełożony wikariatu łotewskiego. 
W uroczystości wzięli udział prawie 
wszyscy członkowie wikariatu oraz 
ks. Tomasz Sekulski MIC, rektor 

Wyższego Seminarium Duchow-
nego Księży Marianów z Lublina. 
Homilię wygłosił proboszcz parafii 
ks. Andris Ševels MIC, który zna 
br. Romana już od dzieciństwa. 
W kazaniu homileta zwrócił uwa-
gę na konieczność wierności Bogu 
w powołaniu zakonnym oraz wy-
jaśnił znaczenie ślubów czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa w życiu za-
konnika. Podczas liturgii ślubów za-
konnych br. Roman otrzymał krzyż, 
jako znak, że marianin nie może 
się chlubić się z niczego innego, jak 
tylko z krzyża naszego Pana. Brat 
Romans Vaikulis MIC urodził się 
w Daugavpils. Po ukończeniu tech- 
nikum kolejarskiego wstąpił do 
Zgromadzenia Księży Marianów. 
Pierwszą profesję złożył 8 września 
2017 r. i rozpoczął studia teologicz- 
ne w mariańskim Wyższym Semina-
rium Duchownym w Lublinie. Jest 
obecnie alumnem piątego roku. ■

KAZACHSTAN

Poświęcenie nowego domu duszpasterskiego
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zostali obdarzeni wolną wolą. Wąż 
kłamał, że Boże przykazanie, któ-
re otrzymał Adam, zostało wydane 
nie dla jego dobra, lecz żeby zabez-
pieczyć i utrwalić panowanie Boga, 
które rzekomo pomniejsza człowie-
ka i go uzależnia. Gdy Adam i Ewa 
stracili zaufanie do Boga, miejsce 
bliskości i zażyłości zajęło tragiczne 
nieposłuszeństwo. 

Grzech spowodował zerwanie 
więzi z Bogiem oraz wzajemnej 
solidarności mężczyzny i kobiety. 
Oboje, obdarzeni darem wolności, 
zostali uznani za winnych niepo-
słuszeństwa i musieli ponieść za-
służoną karę. Adam i Ewa to pra-
rodzice ludzkości według ciała, 
dlatego wszyscy ludzie podzielają 
z nimi dramat upadłej natury ska-
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ks. prof. Waldemar Chrostowski

Niepokalane Poczęcie Najświęt-
szej Maryi Panny oznacza 

udzielony Jej nadprzyrodzony przy-
wilej, który polega na zachowaniu 
z chwilą poczęcia w łonie matki 
od zmazy grzechu pierworodnego, 
a tym samym również od wszel-
kiego grzechu. Prawda ogłoszona 
8 grudnia 1854 r. przez papieża Piu-
sa IX jako dogmat wiary ma swoje 
korzenie w obydwu częściach Biblii 
chrześcijańskiej, czyli Starym i No-
wym Testamencie, lecz jej odkrycie 
i pełniejsze zrozumienie dokonało 
się w wierze i pobożności chrześci-
jańskiej. 

Grzech pierworodny 
i jego skutki

Przywilej zachowania Maryi od 
grzechu pierworodnego zakłada 
wzgląd na to, czym jest ów grzech 
jako prapoczątek i korzeń niezliczo-
nych grzesznych upadków całego 
rodzaju ludzkiego. Księga Rodzaju 
opowiada, że w dobry i piękny świat 
stworzony przez Boga wdarło się 
nieposłuszeństwo pierwszych ro-
dziców – Adama i Ewy. W aspekcie 
historycznym opowiadanie biblijne 
ma charakter typiczny, to znaczy 
ukazuje przyczyny i przebieg bun-
tu przeciw Bogu i Jego świętej woli, 
który skutkuje zerwaniem bliskich 
więzi z Bogiem i oddaleniem się 
od Niego. Aczkolwiek wąż, symbol 
szatana, odgrywa w kuszeniu pierw-
szych rodziców ważną rolę, jednak 
decyzja należała do nich, ponieważ 

Przywilej Niepokalanego 
Poczęcia Maryi 
w perspektywie biblijnej

 Filippino Lippi, Rodzice Maryi, św. Joachim i św. Anna spotykają się w Złotej Bramie, 1497 r.
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żonej grzechem, którego skutki są 
dramatyczne. Święty Paweł w Li-
ście do Rzymian napisał, że „przez 
jednego człowieka grzech wszedł 
do świata, a przez grzech śmierć, 
i w ten sposób śmierć przeszła na 
wszystkich ludzi, ponieważ wszy-
scy zgrzeszyli…” (Rz 5,12). Apostoł 
podkreśla udział wszystkich ludzi 
w grzechu pierworodnym i kładzie 
nacisk na winę każdego człowieka, 
który przez niewłaściwe wybory 
moralne, jakich dokonuje, naśladu-
je Adama w aroganckim nieposłu-
szeństwie wobec Boga.  

Mimo że Adam i Ewa, okazując 
podatność na kłamstwo szatana, 
odwrócili się od Boga, jednak Bóg 
ich nie opuścił, ani nie skazał na 
marną egzystencję pozbawioną Jego 
opieki i wsparcia. W słowach, które 
mówią o ukaraniu, pojawiła się też 
zapowiedź nowej interwencji Boga, 
której trzonem miało być wybawie-
nie od ponurych skutków grzechu 
popełnionego w samych początkach 
dziejów, czyli „pierworodnego”. Ka- 
ra wyznaczona szatanowi: „Wpro-
wadzam nieprzyjaźń między ciebie 
a niewiastę, pomiędzy potomstwo 
twoje a potomstwo jej” (Rdz 3,15), 
oznaczała, że w walce z ludzkością 
szatan zostanie pokonany, gdyż ta-
jemniczy potomek niewiasty zada 
mu w przyszłości decydujący cios. 
Ta zapowiedź, określana jako Pro-
toewangelia, nabierała coraz wyraź-
niejszych kształtów w ponawianych 
prorockich zapowiedziach przyjścia 
Zbawiciela.

Bez grzechu pierworodnego 
poczęta

W Liście do Galatów św. Paweł 
napisał: „Gdy jednak nadeszła peł-
nia czasu, Bóg zesłał Syna swego, 
zrodzonego z Niewiasty, zrodzone-
go pod Prawem, aby wykupił tych, 
którzy podlegali Prawu, byśmy mo-
gli otrzymać przybrane synostwo” 
(Ga 4,4-5). Zapowiadany Zbawi-
ciel, którym jest Jezus, jako czło-
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wiek narodził się z Maryi. Należała 
Ona do Izraela jako ludu Bożego 
wybrania, z którym Bóg związał się 
przymierzem i obietnicami danymi 
ze względu na duchowe dobro całej 
ludzkości. Wybranie Maryi doko-
nało się więc na gruncie uniwer-
salnego charakteru i przeznaczenia 
wybrania Abrahama i jego potom-
ków według ciała. Zanim Maryja 

dostąpiła łaski przeznaczonej wy-
łącznie dla Niej, była wszczepiona 
w lud, który wielokrotnie i na różne 
sposoby doświadczył licznych prze-
jawów dobroci i łaskawości Bożej. 

To, co Bóg zamierzył i czego do-
konał w osobie Jezusa Chrystusa, 
przeszło wszelkie starotestamento-
we oczekiwania i nadzieje: dla nas 
i dla naszego zbawienia Bóg stał się 
człowiekiem! Święty biskup An-
drzej z Krety, żyjący w latach 650-
740, w jednej ze swoich homilii 
wyjaśniał: „Wypadało więc, aby tak 
cudowne i niezwykłe zamieszka-
nie Boga wśród ludzi poprzedzo-
ne było jakimś wprowadzeniem 
do tej radości, chwilą, w której za-
czyna się tak wielki dar zbawienia 
dla nas”. Biskup Andrzej odnosił te 
słowa do narodzenia Bogarodzicy. 
Jednak znacznie wcześniej pojawi-

ło się i umacniało przekonanie, że 
prawdziwy początek nowej rzeczy-
wistości zbawczej stanowiło poczę-
cie Maryi w łonie jej matki – Anny. 
Aczkolwiek odbyło się ono w spo-
sób naturalny, czyli z udziałem Jo-
achima, męża Anny, Bóg zachował 
Maryję od zmazy grzechu pierwo-
rodnego ze względu na przyszłą za-
sługę absolutnie wyjątkowego daru 
macierzyństwa. W VII w. w Koście-
le Wschodnim zaczęto obchodzić 
święto poczęcia Najczystszej, które 
wkrótce przyjęło się także w Koś-
ciele zachodnim.

Maryja została zachowana od 
grzechu pierworodnego ze wzglę-
du na Jezusa Chrystusa. Nie prze-
sądziły o tym Jej osobiste zasługi, 
lecz łaska uprzedniego odkupienia, 
które Bóg od zawsze przewidział 
i urzeczywistnił w swoim Synu. 
Stary Testament nie był w stanie 
nawet przeczuwać tak wielkiego 
nadprzyrodzonego daru i wynie-
sienia, natomiast chrześcijanie, 
karmiąc się Nowym Testamentem, 
potrzebowali czasu, żeby lepiej roz-
poznać znaczenie pozdrowienia 
anielskiego, które Maryja usłyszała 
w Nazarecie: „Bądź pozdrowiona, 
łaski pełna, Pan z Tobą” (Łk 1,28). 
Rozważając niezwykłe wyniesienie 
i godność Maryi, św. Anzelm, bi-
skup żyjący w XI w., napisał: „Bóg 
wszystko stworzył, a oto Maryja 
wydaje na świat Boga. Bóg wszyst-
ko uczynił, a oto sam się uczynił 
z Maryi i przez to odnowił wszyst-
ko, co uczynił. Ten, który wszystko 
wywiódł z nicości, nie chciał bez 
Maryi odnowić tego, co zostało 
skalane”. Ta, która wydała na świat 
Zbawiciela, jako pierwsza i w abso-
lutnie wyjątkowy sposób doznała 
owoców zbawienia. W Jutrzni na 
uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny Koś-
ciół z radością wyznaje:

Zaciążył grzech pierworodny
Nad bytem wszystkich pokoleń
I tylko Pana i Ciebie
Nigdy nie dotknął swą skazą. ■

To, co Bóg 

zamierzył i czego 

dokonał w osobie 

Jezusa Chrystusa, 

przeszło wszelkie 

starotestamentowe 

oczekiwania i nadzieje: 

dla nas i dla naszego 

zbawienia Bóg stał się 

człowiekiem!
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W co wierzymy, wyznając wiarę 
w Niepokalane Poczęcie Maryi? 

W to, że Maryja została uchro-
niona od skutków grzechu pierwo-
rodnego. Słowo „uchroniona” jest 
często mylone ze słowem „uwol-
niona” i jest to błąd, który ma po-
ważne konsekwencje teologiczne. 
Jeśli ktoś jest „uwolniony”, to zna-
czy, że był czemuś podległy i został 
z tej podległości wyswobodzony, 
natomiast „uchroniony” – że ni-
gdy nie był podległy. Maryja była 

„uchroniona”, czyli grzech pierwo-
rodny nigdy Jej nie dotknął. Od 
pierwszej chwili swojego zaistnie-
nia jako człowiek była absolutnie 
wolna od jakichkolwiek skutków 
grzechu, który popełnili pierwsi 
rodzice. 

Papież Pius IX, ogłaszając ten 
dogmat w bulli Ineffabilis Deus, 
z dnia 8 grudnia 1854 r., powiedział, 
że Maryja „została zachowana wol-
na od wszelkiej skazy pierworodnej 
winy”. Słowo „zachowana” znaczy 
to samo, co „uchroniona”. 

Od jakich konkretnie skutków 
grzechu pierworodnego została 
uchroniona Maryja? 

Od tego, czemu podlegamy 
wszyscy, czyli od słabości naszej 

ludzkiej natury, od skłonności do 
pożądliwości, chorobliwości i śmier- 
ci. Gdy sięgniemy do Biblii, do 
Księgi Rodzaju, to widzimy, że 
grzech pierworodny ma trzy zasad-
nicze skutki. Po pierwsze, następuje 
w człowieku rodzaj dezintegra-
cji wewnętrznej. „Adamie, gdzie 
jesteś?” (por. Rdz 3,9), pyta Bóg 
pierwszego człowieka po popełnie-
niu przez niego grzechu pierwo-
rodnego. „Ukryłem się, bo jestem 
nagi” (por. Rdz 3,10), odpowia-
da Adam. Przecież był nagi już 
wcześniej i ta nagość mu nie prze-
szkadzała! Teraz nagle, po sprze-
niewierzeniu się prawu Bożemu, od-
czuwa wstyd. Jak uczył Karol Wojtyła 
w Miłości i odpowiedzialności, wstyd 
związany z nagością zabezpiecza 
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Z ks. Markiem Chmielewskim, profesorem 
nauk teologicznych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, rozmawiała Lucyna Słup.

Niepokalane Poczęcie 
to dzieło Boga w Maryi
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godność człowieka. A więc widzi- 
my, że w Adamie, po zerwaniu 
przez grzech więzi z Bogiem, na-
stąpiło wewnętrzne zamieszanie, że 
obudziły się w nim pożądliwości. 

Drugi skutek grzechu to zabu-
rzenie harmonii społecznej. Gdy 
Ewa została stworzona, Adam 
przywitał ją słowami pełnymi za-
chwytu: „Ta dopiero jest kością 
z moich kości i ciałem z mego cia-
ła!” (Rdz 2,23). Ale teraz po grze-
chu mówi do Boga: „Niewiasta, 
którą postawiłeś przy mnie, dała mi 
owoc z tego drzewa i zjadłem” (Rdz 
3,12). Nie tylko nie przyznaje się do 
grzechu, ale odpowiedzialnością za 
ten upadek obarcza zarówno kobie-
tę, oskarżając ją, jak i Boga, który 
ją przy nim „postawił”. Mówi więc: 
„Nie jestem winny, jestem ofiarą 
całej tej sytuacji”. 

Trzeci skutek to wypędzenie 
z raju, czyli utrata życia wiecznego, 
śmiertelność. Po grzechu pierwo-
rodnym doświadczamy także opo-

ru materii, cała przyroda boi się 
człowieka. 

Jeżeli Maryja była wolna od tego 
skutku grzechu pierworodnego, 
którym jest śmierć, to bardziej 
rozumiemy, że została wzięta do 
nieba z ciałem i duszą…

Gdy sięgniemy do konstytu-
cji apostolskiej Munificentissimus 
Deus, w której, w uroczystość 
Wszystkich Świętych 1950 r., zo-
stał ogłoszony dogmat o Wniebo-
wzięciu NMP, to tam jest wyraźne 
odwołanie do dogmatu Niepokala-
nego Poczęcia. „Ogłaszamy… jako 
dogmat przez Boga objawiony, 
że Niepokalana Dziewica została 
z ciałem i duszą wzięta do niebie-
skiej chwały” (widzimy zresztą, że 
w tym stwierdzeniu są przywoła-
ne pozostałe trzy dogmaty maryj-
ne, to znaczy: Maryja Niepokala-
nie Poczęta, Maryja Bogarodzica, 
Maryja zawsze Dziewica). Maryja 
jako Niepokalanie Poczęta zosta-
ła zachowana od skutków grze-
chu i Jej ciało nie mogło podlegać 
rozkładowi w grobie. Ta, która 
w swej naturze antycypowała, czyli 
wyprzedzała piękno zbawionych, 
mających udział w chwale zmar-
twychwstania, nie mogła nie być 
wzięta do Nieba. Ona jako pierw-
sza ma udział w chwale Chrystu-
sa zmartwychwstałego. Dogmat 
Wniebowzięcia wyraźnie pokazuje 
perspektywę eschatologiczną w ży-
ciu przyszłym dla całego Kościoła 
i wszystkich wiernych. Ma on po-
czątek w tej szczególnej łasce, jakiej 
Bóg udzielił Maryi przez zachowa-
nie Jej od skutków grzechu pierwo-
rodnego. 

Czasem mówimy „Maryja Niepo-
kalanie Poczęta”, a czasem „Nie-
pokalane Poczęcie Maryi”. Czy 
jest jakaś różnica w tych stwier-
dzeniach? 

Gdy mówimy „Maryja Niepo-
kalanie Poczęta” przedstawiamy Jej 
przywilej, Jej cechę. Niepokalane 

Poczęcie zaś to dzieło Boga w Trój- 
cy Jedynego, które się uobecnia 
w osobie Maryi. 

Na czym polega to dzieło Boga 
w Maryi? 

Bóg, dokonując cud Niepo- 
kalanego Poczęcia, pokazuje pięk-
no człowieka zamierzonego przy 
stworzeniu. Gdyby człowiek nie 
zgrzeszył, byłby tak piękny jak 
Maryja. Taki był pierwotny za-
mysł Boga. Niepokalane Poczęcie 
ma również znaczenie paschalno-
-eschatologiczne. Co to znaczy? Że 
piękno ludzi dostępujących zmar-
twychwstania będzie takie, jakie 
objawiło się w Maryi, która zosta-
ła zachowana od jakichkolwiek 
skutków grzechu pierworodnego. 
My, niestety, często upraszczamy 
tę prawdę, skupiając się jedynie na 
osobowym pięknie Maryi. 

Uważamy, że Maryja dostąpiła 
przywileju zachowania od grze-
chu pierworodnego, bo była tak 
doskonała, bo była „naj”… 

Chociaż podkreślenie osobo-
wego piękna Maryi jest słuszne 
i poprawne, nie wyczerpuje głębi 
dogmatu o Niepokalanym Poczę-
ciu. Papież Pius IX, ogłaszając dog-
mat o Niepokalanym Poczęciu, po-
wiedział tak: „Najświętsza Maryja 
Panna od pierwszej chwili swego 
poczęcia – mocą szczególnej łaski 
i przywileju wszechmogącego Boga, 
mocą przewidzianych zasług Jezu-
sa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju 
ludzkiego – została zachowana jako 
nietknięta od wszelkiej zmazy grze-
chu pierworodnego”. Ten przywilej, 
którego Matka Boża dostępuje, jest 
absolutnie inicjatywą i łaską Boga. 
Oczywiście, nie odmawiamy Maryi 
zasług, ale o jakich zasługach może-
my mówić przed Jej poczęciem lub 
w chwili poczęcia? Łaska Niepoka-
lanego Poczęcia została udzielona 
Maryi ze względu na Chrystusa. 
Dogmaty Maryjne i pobożność ma-
ryjna mają wyraźne ukierunkowa- ▶ 
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 „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”
– tymi słowami Matka Boża przedstawiła się

św. Bernadecie 25 marca 1858 r.
we francuskim Lourdes.
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◀ nie chrystocentryczne, to znaczy, 
że w ich centrum stoi Chrystus. 

Jak czcić Niepokalane Poczęcie?
Można wskazać na trzy ścieżki 

oddawania czci dziełu Boga w Ma-
ryi. Nazwałbym je, za papieżem Pa-
włem VI, via veritatis – drogą praw-
dy, via pulchritudinis – drogą piękna 
i via pietatis – drogą pobożności. 

Via veritatis to poznawanie 
prawdy teologicznej o Maryi – 
o Jej Niepokalanym Poczęciu, Bo-
żym macierzyństwie, trwałym 
dziewictwie (przed, w trakcie i po 
narodzinach Jezusa) oraz Wniebo-
wzięciu. Podczas gdy ta droga jest 
właściwa dla teologów, via pul-
chritudinis jest dla wszystkich. To 
podziwianie piękna Matki Bożej 
obecnego w kulturze – w obrazach, 
rzeźbach, utworach muzycznych… 
Trzecia droga, via pietatis, to po-
bożność maryjna, ale, podkreślmy, 
pobożność zdrowa. 

Na czym ona polega? 
Przedstawił ją papież Paweł VI 

w adhortacji Marialis cultus. Taka 
pobożność jest, po pierwsze, try-
nitarna – Maryja jest Córką Boga 
Ojca, Matką Syna Bożego i Oblu-
bienicą Ducha Świętego. Po drugie 
– jest to pobożność chrystocen-
tryczna, czyli stawiająca w cen-
trum Chrystusa. Po trzecie – jest 
ona pneumatologiczna, to znaczy 
przyjmująca, że działanie Ducha 
Świętego najpełniej objawia się 

w Maryi. Wydaje się to bardzo waż-
ne dla ruchów charyzmatycznych, 
bo mówi nam, że jeśli chcemy po-
znać tajemnicę Ducha Świętego 
i Jego uświęcające działanie, powin-
niśmy patrzeć na Maryję, w której to 
działanie najpełniej się przejawiło. 

Kolejna zasada zdrowej poboż-
ności to zasada eklezjalna, która 
podkreśla, że Maryja nie jest nad 
Kościołem, ale w Kościele. Jest 
Matką Kościoła, jest w sercu Koś-
cioła, tak jak matka nie jest poza 
domem, ale w sercu domu. Ważna 
jest zasada biblijna, to znaczy, że o 
Maryi powinniśmy mówić nie na 
podstawie apokryfów i folkloru, ale 
na podstawie Pisma Świętego. To 
prawda, że tekstów odnoszących 
się wprost do Maryi nie ma w Bi-
blii zbyt wiele, jest trochę tekstów 
przystosowanych (np. z Księgi Ju-
dyty lub z Pieśni nad Pieśniami), 
niemniej wnikliwa analiza tekstów 
biblijnych pozwala nam pokazać 
całe bogactwo treści Matki Bożej 
na podstawie Objawienia. 

Ważna jest zasada antropolo-
giczna, która podkreśla, że o Ma-
ryi należy mówić jako o realnej 
kobiecie, żyjącej w konkretnych 
warunkach, a nie o jakiejś bogini. 
Gdy pewnego razu przy św. Te-
resie od Dzieciątka Jezus siostry 
rozmawiały o Maryi, zachwycając 
się Jej wspaniałością, mówiąc, że 
jest Królową, św. Teresa miała się 
obruszyć i powiedzieć, że Maryja 
jest bardziej matką niż królową. To 

ważne, by patrzeć na Maryję jak na 
konkretną, realną kobietę, bo jeśli 
widzimy, że Ona jest we wszystkim 
„naj-”, to owszem, możemy się Nią 
zachwycać, ale nie będziemy w sta-
nie Jej naśladować. Papież podaje 
jeszcze zasadę liturgiczną oraz za-
sadę ekumeniczną, która stanowi, 
że mówiąc o Maryi nie powinno się 
podkreślać tego, co dzieli, ale to, co 
łączy różne wyznania chrześcijań-
skie. Bo rzeczywiście, jeśli sięgnie-
my do Pisma Świętego, nie mamy 
powodu kłócić się np. z protestan-
tami o Maryję. To nieprawda, że 
oni nie uznają Maryi. Gdy będzie-
my oddawać cześć Maryi zgodnie 
z Objawieniem, protestanci też się 
pod taką pobożnością podpiszą. 

Którą z wymienionych zasad 
uznaje Ksiądz za coś najważniej-
szego w codziennym życiu? 

Myślę, że bardzo ważna jest 
modlitwa i naśladowanie Matki 
Bożej. Chodzi tutaj o modlitwę nie 
tylko „do Maryi” ale „z Maryją”. 
Modlę się z Maryją do Boga – to 
jest poprawne sformułowanie. Ma-
ryja jest jak soczewka, która nie za-
trzymuje światła, ale je porządkuje 
i kieruje we właściwe miejsce. Ona 
kieruje nas do Boga.

Ważnym wymiarem pobożno-
ści maryjnej jest Jej naśladowanie. 
Jan Paweł II w Redemptoris Mater 
uczy, że wiara Maryi stoi u począt-
ku Nowego Testamentu, tak jak 
wiara Abrahama była u początku 
Starego Testamentu. Chodzi więc 
o naśladowanie Jej w postawie wia-
ry. Ale nie tylko – także w postawie 
dziękczynienia widocznej chociaż-
by w Magnificat, służby widocznej 
na przykład na weselu w Kanie Ga-
lilejskiej czy też w modlitwie me-
dytacyjnej, gdyż Maryja rozważała 
Boże sprawy w swoim sercu oraz 
w postawie ofiarowania swojego 
życia. Ona ofiarowała swoje życie, 
mówiąc „Niech mi się stanie” i ofia-
rowała swojego Syna w dziele zba-
wienia. Uczmy się tego od Niej.  ■
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ks. Maciej Zachara MIC

Dogmat o Niepokalanym Po-
częciu Maryi, czyli o Jej za-

chowaniu od grzechu pierworod-
nego, został ogłoszony w 1854 r. Ta 
prawda wiary dojrzewała w Koś-
ciele stopniowo. O wolności Maryi 
od grzechu pierworodnego mówił 
bp Julian z Eklanum (zm. 455 r.). Był 
on jednak wyznawcą herezji pela-
gianizmu, pomniejszającej znacze-
nie łaski Bożej w życiu człowieka, 
toteż jego tezy, oparte na całkowicie 
błędnych przesłankach, nie zosta-
ły podjęte przez innych teologów. 
W VIII wieku w liturgii bizantyjskiej 
powstało święto Poczęcia Boguro-
dzicy przez św. Annę (9 grudnia), 
jednak przedmiotem tego święta nie 
jest zachowanie Maryi od grzechu 
pierworodnego, ale cudowność Jej 
poczęcia w łonie niepłodnej dotąd 
Anny. Greccy teologowie i kazno-
dzieje sławili Maryję jako „przeczy-
stą” i „całą świętą”, nie zajmowali się 
jednak kwestią Jej wolności od grze-
chu pierworodnego.

To bizantyjskie święto obchodzo-
ne było również przez mieszkających 
na Zachodzie Greków, a na początku 
XI wieku przyjęli je także, pod datą 
8 grudnia, angielscy mnisi. Jeszcze 
przed podbojem Anglii przez Nor-
manów (1066 r.) było ono obcho-
dzone przynajmniej w kilku centrach 
południowej Anglii (Exeter, Win-
chester i Canterbury). Normanowie, 
spośród których po 1066 r. rekruto-
wała się większość angielskich bisku-
pów i opatów, początkowo odnieśli 
się do tego święta nieufnie i próbo-
wali je wyeliminować. W ostateczno-
ści jednak sami je przyjęli i, poczyna-
jąc od XII wieku, zaczęli propagować 
również na kontynencie. W Anglii 
także postawiono tezę, że przedmio-

tem święta jest zachowanie Maryi od 
grzechu pierworodnego. Pierwszym 
znanym teologiem piszącym w tym 
duchu był anglosaski mnich Eadmer 
z Canterbury (zm. ok. 1130 r.). 

Opinia o Niepokalanym Poczę-
ciu Maryi (immakulizm) zaczęła być 
przyjmowana w różnych kręgach, 
z drugiej jednak strony budziła opór 

ze strony czołowych teologów XII 
i XIII wieku, takich jak m.in. św. Ber-
nard z Clairvaux, św. Albert Wielki, 
św. Tomasz z Akwinu czy św. Bona-
wentura. Byli oni przekonani o tym, 
że Maryja w jakimś momencie została 
uwolniona od grzechu pierworodne-
go (św. Tomasz uważał, że stało się to 
jeszcze w łonie matki), jednak teza 
o Niepokalanym Poczęciu niosła ze 
sobą realną trudność: jeśli bowiem 
Maryja nie podlegała w żaden spo-
sób grzechowi, to znaczy, że nie po-
trzebowała łaski Odkupienia, a zatem 
Chrystus nie byłby już Odkupicielem 
całej ludzkości, taki zaś pogląd byłby 
oczywistą herezją. Immakuliści długo 
nie znajdowali na to dobrej odpowie-

dzi. Tej udzielił dopiero franciszkanin 
bł. Jan Duns Szkot (zm. 1308 r.), profe-
sor uniwersytetu w Paryżu, który po-
wiedział, że łaska Odkupienia działa 
nie tylko usuwając grzech, ale również 
zachowując od niego. Maryja została 
więc odkupiona w swym poczęciu 
poprzez zachowanie Jej od grzechu 
pierworodnego, na mocy zasług przy-
szłej męki Chrystusa. Zatem również 
Ona została odkupiona, a Chrystus 
jest Odkupicielem całej ludzkości. 
Odtąd immakulizm zaczął rozwijać 
się szybciej, a święto Poczęcia Maryi 
zaczęło być przyjmowane w różnych 
Kościołach lokalnych i zakonach 
(franciszkanie, augustianie, bene-
dyktyni, cystersi, karmelici). Papieże 
w swojej liturgii zaczęli je przyjmować 
w XIV wieku, ale bez intencji rozcią-
gania go na cały Kościół. 

Na soborze w Bazylei, rozpo-
czętym w 1435 r., podjęto pierwszą 
próbę ogłoszenia dogmatu o Niepo-
kalanym Poczęciu Maryi. Po dłuż-
szych debatach uroczyście ogłoszono 
dogmat w 1439 r., jednak w tym mo-
mencie sobór był już nielegalny, gdyż 
dwa lata wcześniej papież przeniósł 
obrady do Florencji, czego nie uznała 
duża część ojców soborowych. Cho-
ciaż więc próba ogłoszenia dogmatu 
była nieskuteczna, przyczyniła się 
ona do dalszego rozpropagowania 
immakulizmu w Kościele. W tym sa-
mym stuleciu papież Sykstus IV za-
twierdził dla liturgii papieskiej teks-
ty modlitw oficjum i Mszy wprost 
mówiące o Niepokalanym Poczęciu 
Maryi. Teksty te, kopiowane w wie-
lu innych mszałach i brewiarzach 
(przed Soborem Trydenckim die-
cezje i zakony mogły mieć własne 
księgi liturgiczne), dodatkowo roz-
powszechniały w Kościele przeko-
nanie o wolności Maryi od grzechu 
pierworodnego.  ■

Historia dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (cz.1)

 Francisco de Zurbarán, Niepokalane 
Poczęcie, 1630-1635
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ks. Jacek Rygielski MIC

Niepokalana Maryja była obec-
na w życiu o. Stanisława od 

samych początków, przede wszyst-
kim w pobożności i nabożeństwie, 
jakie mieli do Niej jego rodzice. 
Z pewnością skutkowało to tym, że 
Maryja stała się jego szczególną to-
warzyszką. Wstępując do zakonu,   
przyszły święty przyjął imię Stani-
sław (chrzcielne imię: Jan) od Jezu-
sa i Maryi. Co ważne, nie tylko „od 
Maryi”, ale od „Jezusa i Maryi”, jakby 
chciał pokazać, że tych dwóch osób 
nie da się od siebie oddzielić. Ma-
ryja zawsze wskazuje na Chrystusa, 
jedynego Zbawiciela. Oddając cześć 
Maryi, naśladując Ją, kroczymy ku 
Chrystusowi, bo to w Nim wszystko 
osiąga swoje wypełnienie. 

Warto wspomnieć, że nauka 
o Niepokalanym Poczęciu Maryi 
w czasach ojca Stanisława Papczyń-
skiego nie była jeszcze oficjalnie 
uznana poprzez uroczyste nauczanie 
Kościoła (orzeczenie dogmatyczne 
zostało ogłoszone w 1854 r.). To po-
wodowało, że pojawiały się dyskusje 
na ten temat, które czasami przyjmo-
wały postać ostrej polemiki pomię-
dzy zwolennikami i przeciwnikami 
tej tezy. Jednak w praktyce i w prze-
konaniu wiernych Kościoła, w tym 
naszego Założyciela, nauka ta była 
uznawana za coś oczywistego. Kult 
Niepokalanego Poczęcia trwał od 
wielu wieków przed pojawieniem się 
o. Stanisława, a samo Niepokalane 
Poczęcie było rozumiane jako szcze-
gólny dar, łaska dana przez Boga Ma-
ryi, Matce Jezusa Chrystusa. 

Jak św. Stanisław otaczał kultem 
Niepokalaną Maryję? W skrócie 
można odpowiedzieć, że zarówno 
słowem mówionym, jak i pisa-
nym, czynem oraz życiem. Stani-
sław Papczyński, zakładając nowe 
zgromadzenie, skupił się właśnie 
na czci Niepokalanego Poczęcia 
Maryi. Sama nazwa zgromadze-
nia wskazuje na wybitnie maryjny 
charakter. Mówi o tym już sama 
oficjalna nazwa: „Zgromadzenie 
Księży Marianów Niepokalane-
go Poczęcia NMP”. Św. Stanisław 
postawił przed nowym zgroma-
dzeniem trzy cele szczegółowe: 
szerzenie czci Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Bogurodzicy 
Dziewicy, wspomaganie modlitwą 
wiernych zmarłych, którzy prze-
bywają w czyśćcu, zwłaszcza żoł-
nierzy i zmarłych na skutek zarazy, 
oraz wspomaganie duchowień-
stwa diecezjalnego w pracach koś-
cielnych. Powołanie w szeregi tego 

Kult Niepokalanego 
Poczęcia NMP w życiu 
św. Stanisława Papczyńskiego

zakonu wiąże się z oddawaniem 
czci Maryi. Można powiedzieć, 
że każde dzieło zakonu marianów 
w przeszłości, jak i dzisiaj, jest oto-
czone Jej szczególną opieką, gdyż 
to właśnie Ona została wybrana na 
Patronkę Zgromadzenia. 

O. Stanisław pragnął czcić Ma-
ryję przede wszystkim przez świa-
dectwo swego życia, co wiązało 
się z całkowitym zawierzeniem Jej 
opiece. Był gotów oddać życie za 
obronę Jej czci, a w szczególności 
za obronę prawdy o Jej przywileju 
Niepokalanego Poczęcia. Ojciec 
Papczyński praktykował również 
modlitwę poświęcenia się Maryi, 
która była wyrazem jego ufności, 
jak również przyjęcia Maryi jako 
Matki danej nam pod krzyżem 
przez Jezusa. 

Ponadto, pisząc o Maryi, św. Sta- 
nisław skupiał się także, obok mi-
sterium Jej Niepokalanego Poczę-
cia, na pragnieniu naśladowania Jej 

Akt poświęcenia się rodziny 
Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryjo, rodzina nasza poświęca się dziś bez reszty Twojemu Nie-
pokalanemu Sercu. Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć. Racz 
sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym 
życiem duchowym, naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze 
dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wol-
ność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia. 
Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim niezwykłym pokojem. 
Pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, św. Józefem i aniołami 
świętymi. Bądź “Arką zbawienia” dla tej rodziny, która teraz i na 
zawsze pragnie należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyż-
szego. Amen.



13ZIMA 1V (108) 2021

T
E

M
A

T
 N

U
M

E
R

U

życia. Stwierdził m.in., że cnoty, ja-
kimi Maryja została przyozdobiona 
przez Boga, trudno wyliczyć, a te, 
które dostrzegamy w sposób szcze-
gólny, najbardziej uwidoczniły się 
w czasie męki Jezusa Chrystusa. 
Należy do nich zwłaszcza zaliczyć: 
miłość do człowieka, boleść i mę-
stwo. Życie Maryi według Ojca 
Założyciela jest dla nas wzorem 
myślenia, mówienia i działania. 
Maryja jest dla nas także wzorem 
przyjmowania Jezusa, Jego nauki, 
Jego łask oraz kroczenia za Nim. 

Ojciec Papczyński przedstawił 
wiele przykładów postaw Matki 
Bożej, które powinniśmy naślado-

wać w dążeniu do doskonałości. 
W jednym ze swoich tekstów, ko-
mentujących scenę nawiedzenia, 
Założyciel podkreślił, że warto 
zwłaszcza naśladować Maryję w Jej 
trosce o innych, która powinna wy-
pływać z miłości Boga i bliźniego. 
W innym miejscu Ojciec Stanisław 
ukazywał również wielką roztrop-
ność i rozwagę Maryi oraz zachę-
cał, by na Jej wzór podobnie roze-
znawać duchy, zanim podejmie się 
decyzję. Należy również zaznaczyć, 
że głównym celem praktykowania 
każdej cnoty jest podobanie się 
Bogu Ojcu i Chrystusowi, tak jak 
to czyniła Maryja zarówno w tym, 

co myślała, jak i w tym, co mówiła 
i czyniła. 

Na uwagę zasługuje też wezwa-
nie, które o. Stanisław polecał czę-
sto powtarzać swoim duchowym 
synom. Brzmi ono w sposób na-
stępujący: „Niepokalane Poczęcie 
Maryi Dziewicy, niech będzie nam 
zbawieniem i obroną” (Immaculata 
Virginis Mariae Conceptio sit no-
bis salus et protectio). Formuła ta 
nie koncentruje się tylko na osobie 
Matki Jezusa, ale również na działa-
niu Boga w Jej życiu, który zachował 
Ją od grzechu pierworodnego i jego 
skutków. Jest to jednocześnie we-
zwanie, aby to misterium było też 
„nadzieją i obroną” od upadku dla 
innych wierzących. Również dzisiaj 
codziennie marianie wypowiadają 
je przy okazji wspólnych czy osobi-
stych modlitw, przyzywając w tych 
krótkich słowach Jej opieki. 

Innym elementem szerzenia 
kultu maryjnego były bractwa Nie-
pokalanego Poczęcia NMP, które 
miały w to dzieło włączyć ludzi 
świeckich. Maryja Niepokalana 
nie jest tylko własnością zakonni-
ków, lecz jest Ona dana jako Matka 
wszystkim ludziom. Dlatego bra-
ctwa powinny skupiać wiernych, 
którzy pragną zgłębiać Jej życie 
oraz Ją naśladować, jak również 
dzielić się tym doświadczeniem 
z innymi.

O. Stanisław Papczyński był 
wiernym czcicielem i naśladowcą 
Maryi Niepokalanej. To właśnie Jej 
powierzał się w trudnych momen-
tach swojego życia, wierząc, że jego 
prośby zostaną wysłuchane. Jak 
pokazywał, kult maryjny nie pole-
ga tylko na modlitwach i śpiewach, 
ale musi być połączony z czynami 
w codziennym życiu. Przede 
wszystkim musi się on uzewnętrz-
niać we własnym nawróceniu 
i w dążeniu do świętości. Ponadto, 
naśladowanie Maryi zawsze musi 
być połączone z naśladowaniem Je-
zusa, który sam zostawił nam Swo-
ją Matkę jako wzór. ■
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br. Andrzej Mączyński MIC

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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ks. Łukasz Mazurek MIC

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
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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
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Jaka była droga Księdza do ka-
płaństwa?

Na drodze mojego powołania za-
konnego, kapłańskiego, także i mi- 
syjnego, zawsze towarzyszyło mi 
Słowo Boże. Rozpoczęła się ona, 
kiedy miałem 18 lat i byłem w koś-
ciele na Mszy świętej. Usłyszałem 
czytanie i odniosłem wrażenie, że to 
Pan Bóg mówi do mnie osobiście. 
Padły wówczas słowa, które mnie 
poruszyły: „Pędzę ku wyznaczonej 
mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg 
wzywa w górę w Chrystusie Jezusie” 
(Fil 3,14). Odczytałem to dosłownie, 
że Bóg wzywa właśnie mnie. Jeździ-
łem później przez trzy lata z rzędu 
na rekolekcje powołaniowe prowa-
dzone przez marianów, a w wieku 
21 lat wstąpiłem do Zgromadzenia 
Księży Marianów.

Dlaczego Ksiądz zdecydował się 
wyjechać na misje?

Kiedy byłem w seminarium, 
przeczytałem książkę o Kazach-
stanie, o zsyłkach Polaków na 
Wschód. Kiedy się dowiedziałem, 
że odbywało się to przy temperatu-
rach minus 40 stopni, pomyślałem, 
że musiało im być bardzo ciężko. 
Zarówno jeśli chodzi o samą da-
leką podróż, jak i życie w skrajnie 
trudnych warunkach z dala od Oj- 
czyzny i bliskich. Zapragnąłem pra- 
cować wśród nich. Kiedy byłem 
już diakonem, pojawiła się możli-
wość wyjazdu. Odbywały się wów-
czas święcenia naszego współbrata 
Aloszy Micińskiego, który zapro-
sił mnie do Karagandy. Było lato, 
temperatury między 30 a 40 stopni 
Celsjusza, ale kraj zrobił na mnie 
wielkie wrażenie. Przede wszyst-
kim z powodu dużego narodowego 
zróżnicowania.

Jakie były Księdza pierwsze wra-
żenia już na misji?

Do Kazachstanu wyjechałem 
dwa lata temu i wówczas wszyst-
ko było dla mnie nowością. Kiedy 
w stolicy kraju Nur Sułtan wyszed-
łem nad ranem z lotniska na par-
king, uderzył mnie upał, którego 
wprost nie można opisać. „Ładnie 
się zaczyna”, pomyślałem wówczas. 
Potem, gdy jechałem ponad 200 
km autostradą do Karagandy, ob-
serwowałem stepy. Wszędzie była 
sama trawa, wszystko było wypa-
lone. Do dzisiaj mam w głowie te 
brązy, które mnie otaczały. 

A jakie wrażenie zrobili na Księ-
dzu ludzie?

Przyleciałem w sobotę, a już 
w niedzielę przewodniczyłem Mszy 
św. w języku polskim i mówiłem ka-
zanie, które na rosyjski tłumaczył ks. 
Grzegorz. Pamiętam jakby to było 
dzisiaj, jak ludzie byli wdzięczni, 
że przyjechał do nich nowy ksiądz, 
w dodatku z Polski. Każdy chciał się 
przywitać ze mną osobiście. To było 
dla mnie szokujące. 

Z ks. Przemysławem 
Męchem MIC rozmawiał 
Michał Krajski.

Nasze świadectwo 
polega na obecności

 Misjonarze wybudowali kościół 
w Karagandzie na wysypisku śmieci.
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Czym się Ksiądz zajmuje na misji?
W Kazachstanie nie ma typowej 

pracy duszpasterskiej. Pierwszym 
zadaniem kapłana jest tam zdoby-
cie pokoju wewnętrznego, aby jak 
najwięcej ludzi znalazło przy nim 
zbawienie. Zajmuję się zasadni-
czo dziećmi i młodzieżą w ramach 
Oratorium im. Dobrego Pasterza, 
które powstało specjalnie dla nich. 
Pomagam też ks. Grzegorzowi 
w parafii i w kaplicy dojazdowej.

Czy może Ksiądz powiedzieć wię-
cej o parafii i wiernych, wśród 
których Ksiądz pracuje?

Życie parafialne wygląda tutaj 
zupełnie inaczej niż w Polsce. Od-
prawiamy dwie Msze św. w niedzielę 
i nie ma na nich tłumów. Przychodzi 
ok. 100-140 osób. Wszystkich znam 
po imieniu i wiem nawet, które 
miejsca zajmują w kościele. Wierni 

są bardzo zaangażowani i okazują 
nam wiele życzliwości. Pracujemy 
na przedmieściach Karagandy, gdzie 
jest duża bieda i bezrobocie. 

Czy wśród mieszkańców jest wie-
lu potomków zesłańców?

Tak, to spośród nich pochodzi 
wielu naszych parafian. Dzielnicę 
Fiedorowka, w której posługujemy, 
licznie zamieszkują potomkowie 
zesłańców. Wielu z nich pielęgnuje 
swoją wiarę i polskość. Ks. Grzegorz 
raz do roku wyjeżdża z nimi na dwa 
tygodnie do Polski w ramach piel-
grzymki, żeby im pokazywać Ojczy-
znę. Z ks. Grzegorzem uczymy także 
chętnych języka polskiego raz w ty-
godniu po dwie godziny. Większość 
z nich zna polskie modlitwy, ale już 
nie wszyscy rozumieją, co się do 
nich mówi w tym języku. Jak mó-
wią jednak: „Mamy Polskę w sercu”. 

Spotykają się w ramach wspólnoty 
Polaków na Wschodzie, chodzą na 
spotkania opłatkowe, kultywują tra-
dycje jak kolędowanie. 

Jakie są największe problemy 
wśród wiernych, wśród których 
Ksiądz posługuje?

Niestety, Fiedorowkę zamieszkuje 
wiele rozbitych rodzin. Powszech-
ny jest alkoholizm i uzależnienie 
od narkotyków. W efekcie dzie-
ci są zaniedbywane. Kiedy to wi-
dzę, serce mi się kraje. Pamiętam, 
że jak przyjechałem, to choć było 
na początku bardzo gorąco, pogoda 
błyskawicznie się zmieniła. Jest to 
zresztą normalne w klimacie kon-
tynentalnym. Po niecałych dwóch 
tygodniach temperatura spadła nag-
le o 30 stopni. Nie mówiłem jeszcze 
wtedy po rosyjsku, trochę jednak ro-
zumiałem. Byłem sam w klasztorze 
i nagle ktoś zadzwonił do drzwi. 
Szybko wybiegłem na zewnątrz, pa-
trzę, a tam stoją dwie dziewczynki, na 
oko, tak w wieku 10 lat. Było zimno, 
a one były letnio ubrane, miały san-
dały na nogach. Od razu mi się zro-
biło ich żal. Zapytały mnie: „Kiedy 
będzie otwarte Oratorium?”. Wtedy 
zrozumiałem, że najważniejsze, aby 
dzieciom było ciepło i miały co jeść. 

Czy Oratorium powstało specjal-
nie dla dzieci z trudnych rodzin?

Generalnie jest ono dla wszyst-
kich, choć wiadomo, że niektóre 
dzieci potrzebują pomocy bardziej. 
Dzięki temu jednak, że nasi pod-
opieczni są z różnych rodzin, socja-
lizacja przebiega sprawniej. Nie ma 
u nas tarć i podziałów, że ktoś po-
chodzi z takiej rodziny, a ktoś z in-
nej. Razem z wolontariuszami two-
rzymy wspólnotę. Poza katolikami, 
zdarzają się dzieci z rodzin prawo-
sławnych, a nawet muzułmańskich.

Na czym polega praca w Orato-
rium?

To, co dla nas, misjonarzy, jest naj-
ważniejsze, to jak powiedział jeden ▶ 

 W dzielnicy Fiedorowka mieszkańcy są pozbawieni
podstawowych udogodnień jak bieżąca woda.

 Okoliczne dzieci są często zostawione same sobie. 
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◀ ze współbraci, być tam, gdzie rzad-
ko odczuwa się obecność Boga. Jeste-
śmy w Oratorium i nasze świadectwo 
polega właśnie na obecności. Tym, 
co robimy w pierwszym rzędzie, to 
zabiegamy, aby dzieci czuły się u nas 
bezpieczne. Staramy się, aby było ci-
cho, bo w ich domach są często krzyk 
i przemoc. Troszczymy się o to, by 
dzieci nie marzły i nie chodziły głod-
ne. Mogą zjeść u nas ciepły posiłek. 
Jest to możliwe dzięki ofiarodawcom 
z Polski. Tworzymy domową atmo-
sferę, dajemy naszym podopiecznym 
czas na zabawę, a następnie mówimy 
im o Panu Jezusie.

Co Oratorium zmienia w życiu 
dzieci?

Bardzo wiele. Oratorium działa 
już 10 lat i my jako misjonarze ob-
serwujemy, jak dzieci stają się inne 
pod jego wpływem. Przychodzą do 
nas często wystraszone, smutne, 
głodne, zamknięte w sobie. Z cza-
sem stają się coraz bardziej pogod-
ne, bawią się z rówieśnikami, oka-
zują sobie uczucia, przytulają się 
do siebie. Uczymy ich tak podsta-
wowych rzeczy, jak posługiwania 
się sztućcami czy mówienie „Dzień 
dobry”. 

A jakie są potrzeby Oratorium?
Jest ich wiele. Musimy zakupić 

60 ton węgla na zimę, by dzieci nie 
marzły w Oratorium. Karmimy 
obecnie kilkudziesięciu podopiecz-

nych, a chcielibyśmy rozszerzyć tę 
pomoc. Na święta planujemy ko-
lację wigilijną dla najbiedniejszych 
rodzin, zakup prezentów dla dzieci 
i przygotowanie paczek żywnościo-
wych dla ich najbliższych. Chcemy 
też finansować wyprawkę szkolną. 
Tutaj mundurek jest obowiązkowy 
w szkole, a nie wszystkich stać, by 
go opłacić swoim pociechom. 

Jak Ksiądz postrzega swoją rolę 
w tym dziele?

Myślę, że my tutaj siejemy ziar-
no. Te dzieci są bardzo dobre i wie-
rzę, że wyrosną z nich wspaniali lu-
dzie. Trzeba im jednak pomóc, aby 
wydostali się z zaklętego koła biedy, 
która tutaj, w Fiodorowce, jest nie-
stety dziedziczna.  ■

Wesprzyj dzieci z oratorium.

Ofiary prosimy przesyłać 
na konto Centrum 

Pomocników Mariańskich.

Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

Z dopiskiem:
POMAGAM DZIECIOM 

Z KAZACHSTANU

 Dzięki pracy misjonarzy dzieci stają się radosne i mają tak potrzebne 
im poczucie bezpieczeństwa.

 W Oratorium dzieci mogą rozwijać swoje talenty.

 Misjonarze nie tylko dożywiają dzieci, 
ale też starają się, by nie były smutne 
i zamknięte w sobie.
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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.  ■

Niepokalane 
Poczęcie

 Peter Paul Rubens, Niepokalane Poczęcie, 1629 r.
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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.  ■

Niepokalane 
Poczęcie

 Peter Paul Rubens, Niepokalane Poczęcie, 1629 r.
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Najprościej można by odpowiedzieć, 
że „przywilejem” natury człowieka 
po grzechu jest porównywanie. Na-
wet jeśli nie wyrażamy tego wprost, 
gdzieś w głębi nas jest oczekiwanie 
uzasadnienia przez Boga swojej de-
cyzji względem drugiego człowieka. 
Może więc warto zmienić perspek-
tywę patrzenia na Niepokalane Po-
częcie i nie pytać Maryi o zasługi, ale 
spojrzeć na Boga jako Tego, który ze 
swoim może robić, co chce.

Co pociągało najbardziej pierw-
szych ludzi? Pokusa stanowienia 

o dobru i złu. Poznali je i to pozna-
nie sprawiło, że, będąc obrazem 
Boga, przestali być do Niego po-
dobni. Ich życie już nie było inspiro-
wane zaufaniem, a stało się życiem 
kierowanym strachem i szukaniem 
winnego w drugim człowieku. Po-
trzebny był więc po grzechu pier-
worodnym ów pierwotny obraz 
w człowieku, niezmącony wątpli-
wościami w dobroć i miłość Boga. 

Dobrym komentarzem do tej 
tajemnicy jest scena Zwiastowania. 
Anioł przychodzi do Maryi z orę-
dziem pokoju: „Nie bój się Maryjo, 
Pan z Tobą! Znalazłaś łaskę u Boga, 
czyli łaska uprzedziła już Twoją od-
powiedź. Uprzedziła do tego stop-
nia, że nawet, jeśli od razu nie zro-
zumiesz planów Boga, nie musisz 
się bać”.

Pierwszeństwo łaski, która 
uprzedza wszelką ludzką decyzję. 
Maryja otrzymała ten dar w spo-
sób uprzedni, my otrzymujemy 
po chrzcie świętym. Ale Ona i my 
otrzymujemy ten dar łaski bez na-

szych zasług. Bóg pokazuje, że po-
rządek czasowy nie jest przeszko-
dą. Bóg zbawia Maryję uprzednio, 
chroniąc przed skutkami grzechu 
pierworodnego, nas zbawia, wy-
dobywając z ciemnej doliny ludz-
kich doświadczeń. Ale zarówno 
w życiu Maryi, jak i w życiu każde-
go ochrzczonego, to łaska uprzedza 
każdą ludzką decyzję.

Nie jest więc naszym zadaniem 
rozwiązanie tajemnicy Boga wo-
bec Maryi, ale uświadomienie so-
bie uprzedniości łaski w każdym 
ludzkim życiu. Maryja bez zasług 
otrzymała pełnię łaski, my – nie-
zależnie od historii naszego życia 
– otrzymujemy łaskę, która uprze-
dzi każdy nasz krok w stronę miłu-
jącego Boga. Dwa różne przywile-
je do dwóch różnych zadań. Inny 
otrzymała Maryja, inny my. Każdy 
otrzymał swój talent. Ważne, by wi-
dząc, jak Maryja wykorzystała swój 
przywilej, uczyć się od Niej, jak wy-
korzystać nasz.

 ■

PÓJDŹ ZA MNĄ... 
Może Pan Jezus i Ciebie wzywa, 

abyś oddał Mu swoje życie
jako kapłan i zakonnik...

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań
Zgromadzenia Księży Marianów

ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

ul. H. Dembińskiego 2, 01-644 Warszawa

tel. 501 650 750
e-mail: duszpasterz@marianie.pl

www.mlodzimarianie.pl

Każdego roku w liturgii 
obchodzimy uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia. Nie 
chcę kwestionować przywi-
leju Maryi, ale przyznam, że 
ciągle nie rozumiem, która 
z zasług Maryi uczyniła ją 
szczególnie godną bycia Mat-
ką Boga. Nie kwestionuję, ale 
nie rozumiem.
 Rafał

ODWIEDŹ NASZE STRONY
www.spm.org.pl 
www.marianum.pl 
www.marianum.sklep.pl 

 PomocnicyMarianscy 
 Marianum Travel 
 PomocnicyMarianscy

Niepokalane Poczęcie, czyli uprzedniość łaski
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
- WYPOCZYNKOWY

pw. Miłosierdzia Bożego
34-504 Zakopane-Cyrhla 37

tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222
www.zakopane-cyrhla.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje
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Lucyna Słup

„N   ajświętsza Maryja Panna 
od pierwszej chwili swego 

poczęcia – mocą szczególnej łaski  
i przywileju wszechmocnego Boga, 
mocą przewidzianych zasług Jezu-
sa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju 
ludzkiego – została zachowana nie-
tknięta od wszelkiej zmazy grzechu 
pierworodnego” – pisał papież Pius 
IX, ogłaszając dogmat o Niepokala-
nym Poczęciu. Dlatego właśnie Ma-
ryja jest „pełna łaski” – szczególnie 
bliska Bogu, całkowicie Mu oddana,  
a zarazem pełna wewnętrznej har-
monii i piękna. Jest taka, jakim każ-
dy człowiek był w Bożym zamyśle… 
Ona jest zapowiedzią ostatecznego 
zjednoczenia człowieka z Bogiem 
i obietnicą naszego królowania  
z Chrystusem w niebie. „Naszego”,  
a więc także mojego i twojego. 
Niepokalane Poczęcie jest darem 
dla każdego z nas. Jeśli tylko uwie-
rzymy w Bożą miłość i pozwolimy 

się prowadzić Duchowi Świętemu... 
Niech ono „będzie nam zbawieniem 
i obroną” (św. Stanisław Papczyński).

Do modlitwy i refleksji

Maryja pełna łaski

W szóstym miesiącu posłał Bóg 
anioła Gabriela do miasta w Gali-
lei, zwanego Nazaret, do Dziewicy 
poślubionej mężowi, imieniem Józef, 
z rodu Dawida; a Dziewicy było na 
imię Maryja. Anioł wszedł do Niej  
i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna 
łaski, Pan z Tobą» (Łk 1,26-28).
Jakie miejsca w moim życiu do-
magają się dziś napełnienia Bożą 
łaską? Czy słyszę, że „Pan jest ze 
mną” w tych wszystkich miejscach? 
Za wstawiennictwem Maryi „peł-
nej łaski” poproszę o przebudze-
nie wiary w miłość Boga do mnie  
i o doświadczenie Jego łaski w tych 

obszarach życia, w których jej naj-
bardziej potrzebuję. 

Oto Matka twoja…

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i sto-
jącego obok Niej ucznia, którego 
miłował, rzekł do Matki: «Niewia-
sto, oto syn Twój». Następnie rzekł 
do ucznia: «Oto Matka twoja». I od 
tej godziny uczeń wziął Ją do siebie 
(J 19,26-27).
Czy myślę o Maryi jako mojej Mat-
ce? W jakich okolicznościach? Jak 
często proszę Ją o wstawiennictwo? 
Idąc za słowem Bożym, zaproszę 
Maryję Niepokalaną „do siebie”, 
czyli do swojego życia jako Mat-
kę osobiście daną mi pod krzyżem 
przez Jezusa. 

Razem z Maryją

Wszyscy oni trwali jednomyślnie 
na modlitwie razem z niewiasta-
mi, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi 
Jego (Dz 1,14).
W jaki sposób możemy przebywać 
„razem” z Maryją? Przez modlitwę, 
przez pracę, przez miłość do bliźnie-
go? Co mogę zrobić, by lepiej rozu-
mieć Jej Niepokalane Poczęcie?   ■

Niepokalane Poczęcie 
darem

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY

„GWIAZDA-MORZA”
ul. Kościelna 7, 78-132 Grzybowo

tel. +48 94 358 12 30, +48 94 358 12 31
Rezerwacji można dokonywać  

przez telefon lub Internet
www.gwiazda-morza.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje nad morzem
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PIELGRZYMUJ Z MARIANAMI

Cudowny krucyfiks w Skórcu
Historia Skórca, miejscowości leżącej 12 km na południowy zachód od Siedlec, sięga XVI w. Od XVIII w. jest 
ściśle związana ze Zgromadzeniem Księży Marianów, którzy zostali tu zaproszeni przez miejscowego kanoni-
ka w 1710 r. Drewniany krucyfiks, został podarowany ojcom marianom w 1714 r. przez lokalnego magnata.

Już pierwsze plany budowy kościoła i przyległego klasztoru wiążą się z niezwykłym wydarzeniem. Początko-
wo zamierzano postawić świątynię w okolicach miejscowości Dąbrówka lub Cisie, jednak konie ciągnące wozy  

z drewnem przeznaczonym na budowę stanęły w Skórcu i za nic nie chciały iść dalej. Odczytano to jako znak i osta-
tecznie nowy, drewniany kościół stanął na skórzeckiej górce.

Dla młodego zakonu była to czwarta placówka (po Puszczy Mariańskiej, Górze Kalwarii i Goźlinie). Ojcowie 
i bracia otoczyli opieką kościół pw. Nawrócenia św. Pawła oraz klasztor pw. św. Jacka. Oprócz posługi duszpa-
sterskiej wśród okolicznej ludności zajęli się również działalnością oświatową. Przy klasztorze powstała, jedyna  
w okolicy, szkoła. Prężnie rozwijało się także założone na potrzeby mieszkańców klasztoru gospodarstwo. 

Niestety, już w 1789 r. pożar doszczętnie strawił drewniane zabudowania klasztoru i kościoła. Cudem udało się 
uratować z płonącej świątyni łaskami słynący krzyż.

Drewniany krucyfiks, który dostępował czci w skórzeckiej świątyni, został podarowany ojcom marianom przez 
miejscowego magnata Wojciecha Cieciszewskiego w 1714 r. wprost z przypałacowej kaplicy. Powód przeniesienia 
krzyża był dość osobliwy. Ukrzyżowany Chrystus płakał. Łzy ściekające po policzkach drewnianej figury wpra-
wiały w zdziwienie, ale też zaniepokojenie. Dopiero umieszczenie rzeźby w mariańskim kościele położyło kres 
nadprzyrodzonemu zjawisku.

Bardzo szybko wieść o cudownym krzyżu rozniosła się po okolicy. Zewsząd przybywali wierni, modląc się i pro-
sząc o zdrowie. Wśród nich był m.in. kasztelan liwski Krzysztof Cieszkowski, który pod koniec XVIII w. dostąpił 
łaski cudownego uzdrowienia wzroku. A jako wotum dziękczynne sfinansował budowę nowej świątyni i klasztoru. 
Murowany, barokowo-klasycystyczny kościół został konsekrowany w 1802 r. Honorowe miejsce w ołtarzu głów-
nym zajął cudowny krucyfiks. Do dziś białe, harmonijne wnętrze świątyni zdobią również cenne XVIII-wieczne 
malowidła autorstwa marianina o. Jana Niezabitowskiego, wśród nich m.in. Matka Boża Niepokalanie Poczęta.

Od lat Skórzec pozostaje ważnym miejscem dla Zgromadzenia Księży Marianów. To tutaj od 1922 r. mieści się 
nowicjat. Niemal każdy współczesny polski marianin przeszedł przez te gościnne progi.


