NIEPOKALANIE POCZÄ˜TA
O NajÅ›wiÄ™tsza Dziewico Maryjo, Matko mojego Pana, KrÃłlowo anioÅ‚Ãłw, Aureolo Å›wiÄ™tych,
Chlubo rodzaju ludzkiego! Wielkie rzeczy wypowiedziaÅ‚y o Tobie usta prorokÃłw

Å•k 1,26-38 "ZdrowaÅ› Maryjo, Å‚aski peÅ‚na, Pan z TobÄ…, bÅ‚ogosÅ‚awionaÅ› Ty miÄ™dzy
niewiastami"

BÅ‚. Jan Duns Szkot
"doktor subtelny"
"doktor maryjny"
"doktor nowych czasÃłw" i "mysliciel przyszÅ‚oÅ›ci"

W koÅ›ciele franciszkaÅ„skim w Kolonii znajduje siÄ™ grÃłb bÅ‚. Jana Dunsa Szkota, wielkiego teologa
Å›redniowiecznego. Jego krÃłtkÄ… wÄ™drÃłwkÄ™ ziemskÄ… streszcza Å‚aciÅ„ski dwuwiersz:
Szkocja mnie zrodziÅ‚a, Anglia mnie przygarnÄ™Å‚a, wyksztaÅ‚ciÅ‚a mnie Francja, strzeÅźe mnie
Kolonia.

NIEPOKALANIE POCZÄ˜TA I JEJ PIEWCA

W odwiecznym zbawczym planie BoÅźym Maryja byÅ‚a przeznaczona do speÅ‚nienia specjalnej misji
jako Matka Jezusa. WypadaÅ‚o wiÄ™c, aby byÅ‚a wyrÃłÅźniona szczegÃłlnÄ… godnoÅ›ciÄ… i
specjalnym przywilejem â€žwolnoÅ›ci od wszelkiego grzechu osobistegoâ€•, czyli Niepokalanie
PoczÄ™ta. Jako â€žÅ‚aski peÅ‚naâ€• Maryja w swej wierze odpowiedziaÅ‚a w peÅ‚ni na wezwanie
Boga. StaÅ‚a siÄ™ przeto prototypem kaÅźdego czÅ‚owieka wybranego, wierzÄ…cego i obdarowanego
Å‚askÄ…. Niepokalanie PoczÄ™ta Maryja jest znakiem, Åźe BÃłg i Jego Å‚aska uprzedzajÄ… wszelki
nasz byt i wszelkie nasze dziaÅ‚anie.

1. Wiara ludu
Zanim uksztaÅ‚towaÅ‚a siÄ™ doktryna KoÅ›cioÅ‚a o Niepokalanym PoczÄ™ciu Maryi, grubo przedtem
istniaÅ‚a wiara prostego ludu w Å›wiÄ™toÅ›Ä‡ i niepokalanoÅ›Ä‡ Matki Jezusa. ZmysÅ‚
chrzeÅ›cijaÅ„skiej wiary byÅ‚ decydujÄ…cy przy gÅ‚oszeniu prawdy o pierwotnej Å›wiÄ™toÅ›ci
Maryi Dziewicy w odrÃłÅźnieniu od myÅ›li teologicznej, ktÃłra przez dÅ‚ugi okres czasu byÅ‚a doÅ›Ä‡
falujÄ…ca. W VII juÅź wieku np. u wschodniego chrzeÅ›cijaÅ„stwa obchodzi siÄ™ liturgiczne Å›wiÄ™to
Niepokalanego PoczÄ™cia Maryi, ktÃłre taÅź odegra pozytywnÄ… rolÄ™ w rozwoju doktryny. W ten
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sposÃłb poprzez pierwsze wieki tradycji chrzeÅ›cijaÅ„skiej, choÄ‡ brak jeszcze wyraÅºnego
stwierdzenia przywileju maryjnego, zarysowuje siÄ™ wszakÅźe kierunek myÅ›lenia, ktÃłry dostarczy
podstawowych elementÃłw, a z ktÃłrych wyÅ‚oni siÄ™ oficjalna nauka o Niepokalanym PoczÄ™ciu Maryi
Dziewicy.

2. Niepokalane PoczÄ™cie Maryi w teologii XIII wieku
MoÅźna powiedzieÄ‡, Åźe do koÅ„ca XIII wieku nie zauwaÅźa siÄ™ powaÅźniejszych ujÄ™Ä‡
zagadnienia Niepokalanego PoczÄ™cia Maryi; co najwyÅźej uwidoczniaÅ‚a siÄ™ coraz bardziej
skÅ‚onnoÅ›Ä‡ na korzyÅ›Ä‡ tak zwanej â€žPia sententiaâ€• (poboÅźne Åźyczenie) ze strony ze
strony akademickiego Å›rodowiska Oksfordu (w odrÃłÅźnienia od teologÃłw ParyÅźa).
Åšw. Bonawentura, rozpatrujÄ…c argumenty â€žpro et contraâ€• (â€•za i przeciwâ€•), czyli
zwolennikÃłw Niepokalanego PoczÄ™cia (immakulistÃłw) i Jego przeciwnikÃłw (makulistÃłw), opowiada
siÄ™ za drugÄ… opiniÄ…, uwaÅźajÄ…c jÄ… za â€žbardziej powszechnÄ…, bardziej rozumnÄ… i
bardziej pewnÄ…â€•. Nawet Å›w. Bernard z Clairvaux (XII wiek), przeciwstawiaÅ‚ siÄ™
wprowadzeniu uroczystoÅ›ci Niepokalanego PoczÄ™cia piszÄ…c, Åźe â€žKoÅ›ciÃłÅ‚ [go] nie zna,
rozum nie aprobuje, a tradycja nie polecaâ€•. List ten wywoÅ‚aÅ‚ burzÄ™ kontrowersji i podzieliÅ‚
teologÃłw na dwa obozy: zwolennikÃłw i przeciwnikÃłw Niepokalanego PoczÄ™cia Maryi.
ImmakuliÅ›ci opierali siÄ™ nie tyle na PiÅ›mie Åšw., co raczej na â€žodpowiednioÅ›ciâ€•.
WÅ›rÃłd ich argumentÃłw byÅ‚y takie: Maryja jest poÅ›redniczkÄ… miÄ™dzy Chrystusem a ludÅºmi,
tak jak Chrystus miÄ™dzy Bogiem a ludÅºmi; Maryja swÄ… Å›wiÄ™toÅ›ciÄ… przewyÅźsza wszystkich
Å›wiÄ™tych. Druga opinia (makulistÃłw) opieraÅ‚a siÄ™ na dwÃłch zdaniach z Pisma Åšw.:
â€žWszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni sÄ… chwaÅ‚y BoÅźejâ€• (Rz. 3,23) oraz zdanie:
â€žwszyscy zgrzeszyli w Adamieâ€• (Rz. 5,12). Ponadto trzeba teÅź pamiÄ™taÄ‡, Åźe w XIII wieku
doktryna teologiczna, oparta na tradycji wielkich mistrzÃłw (Å›w. Tomasz z Akwinu, Å›w. Bonawentura,
Å›w. Albert Wielki) nie byÅ‚a przychylna tezie o Niepokalanym PoczÄ™ciu. PrzeszkodÄ… staÅ‚a siÄ™
interpretacja tekstÃłw Å›w. PawÅ‚a o grzechu pierworodnym i powszechnym odkupieniu Chrystusa.
Teologowie stawiali sobie pytanie: Jak pogodziÄ‡ prawdÄ™ wiary, Åźe Maryja â€“ jak i my wszyscy
â€“ zostaÅ‚a odkupiona przez Jezusa Chrystusa, w ktÃłrym jedynie jest zbawienie?

3. Doktryna bÅ‚. Jana Dunsa Szkota
Duns Szkot nie przyÅ‚Ä…czajÄ…c siÄ™ do sÅ‚awnych mistrzÃłw, jasno i odwaÅźnie zaczÄ…Å‚
gÅ‚osiÄ‡ naukÄ™ o Niepokalanym PoczÄ™ciu Maryi, ktÃłra zyskiwaÅ‚a sobie z czasem coraz wiÄ™cej
zwolennikÃłw. Przy jej gÅ‚oszeniu bÅ‚. Jan Duns czerpaÅ‚ moc nie z rozwiÄ…zania egzegetycznego
grzechu pierworodnego, ale ze szczÄ™Å›liwej intuicji, teologicznie uzasadnionej, o absolutnym prymacie
Chrystusa, wokÃłÅ‚ ktÃłrego grawituje jako wniosek uprzedzajÄ…ce odkupienie Dziewicy Maryi.
WielkÄ… zasÅ‚ugÄ… bÅ‚. Jana Dunsa jest to, Åźe rozwaÅźaÅ‚ przywilej maryjny nie jako
rzeczywistoÅ›Ä‡ lub prawdÄ™ oderwanÄ… [samÄ… w sobie], lecz jako czÄ™Å›Ä‡ albo skutek
gÅ‚Ãłwnej tezy chrystologicznej: â€žW prymacie Chrystusa jest zawarte takÅźe uprzedzajÄ…ce
odkupienie Maryi Dziewicyâ€•. Jest to rzeczywiÅ›cie koncepcja opatrznoÅ›ciowa. WÅ‚aÅ›nie
rozwaÅźanie o absolutnym prymacie Chrystusa upowaÅźniaÅ‚o Dunsa Szkota do logicznego wniosku o
Niepokalanym PoczÄ™ciu Maryi Dziewicy. RozumowaÅ‚ tak: PoniewaÅź Chrystus posiada absolutny
prymat we wszechÅ›wiecie, a zaraz po Nim Maryja, naleÅźy wyciÄ…gnÄ…Ä‡ wniosek, Åźe Chrystus
byÅ‚ chciany jako pierwszy, a w jednym i tym samym dekrecie takÅźe Jego Matka. Ta zaÅ› teza
pociÄ…ga za sobÄ… w sposÃłb istotny uprzedzajÄ…ce odkupienie Maryi.
WÅ›rÃłd wielu argumentÃłw Szkota na to, Åźe Maryja byÅ‚a poczÄ™ta bez grzechu pierworodnego,
Doktor Subtelny przytacza i ten: â€žMaryja bardziej niÅź ktokolwiek inny potrzebowaÅ‚a Chrystusa
Odkupiciela. Poprzez naturalne zrodzenie wprawdzie Maryja takÅźe zaciÄ…gnÄ™Å‚aby grzech
pierworodny, gdyby nie zostaÅ‚a uprzedzona przez Å‚askÄ™ PoÅ›rednika. Jak inni potrzebowali
Chrystusa, by przez Jego zasÅ‚ugi zostaÅ‚ im odpuszczony grzech juÅź zaciÄ…gniÄ™ty, tak Maryja tym
bardziej potrzebowaÅ‚a poÅ›rednika, aby nie zaciÄ…gnÄ…Ä‡ grzechuâ€•.
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Teologiczna moÅźliwoÅ›Ä‡ przywileju maryjnego spoczywa bezpoÅ›rednio nie w Maryi, lecz w
Chrystusie, ktÃłry JÄ… wybiera jako swojÄ… MatkÄ™. Ojciec ÅšwiÄ™ty Jan PaweÅ‚ II, ogÅ‚aszajÄ…c
Dunsa Szkota bÅ‚ogosÅ‚awionym w dniu 20 marca 1993 r. w Bazylice WatykaÅ„skiej, m. in. w homilii
powiedziaÅ‚: â€žwszystkich zachÄ™cam, by wielbili imiÄ™ Pana, ktÃłrego chwaÅ‚a jaÅ›nieje poprzez
doktrynÄ™ i Å›wiÄ™toÅ›Ä‡ Åźycia bÅ‚. Jana, piewcy wcielonego SÅ‚owa i obroÅ„cy Niepokalanego
PoczÄ™cia Maryiâ€•.
BÅ‚. Jan Duns, kierujÄ…c siÄ™ podstawowÄ… reguÅ‚Ä… mariologicznÄ…: â€žJeÅźeli nie sprzeciwia
siÄ™ to autorytetowi KoÅ›cioÅ‚a i autorytetowi Pisma Å›w., naleÅźy przypisaÄ‡ Maryi to, co jest
wznioÅ›lejszeâ€•, dochodzi do stwierdzenia, Åźe N. M. Panna byÅ‚a poczÄ™ta bez skazy grzechu
pierworodnego. Prawda ta walnie siÄ™ przyczyniÅ‚a do opracowania i ogÅ‚oszenia dogmatu o
Niepokalanym PoczÄ™ciu Maryi. 4. SÅ‚ynna dysputa na Sorbonie
Nauka szkockiego franciszkanina o Niepokalanym PoczÄ™ciu Maryi, przyjmowana kiedyÅ› w Oksfordzie
z entuzjazmem, w ParyÅźu byÅ‚a uwaÅźana za nowatorskÄ…, jeÅ›li nie wrÄ™cz za heretyckÄ…. W
kaÅźdym bÄ…dÅº razie spolaryzowaÅ‚a ona teologÃłw uniwersytetu paryskiego. Atmosfera dyskusji na
jej temat stawaÅ‚a siÄ™ coraz bardziej gorÄ…ca; rosÅ‚a coraz bardziej wrzawa wokÃłÅ‚ osoby Jana
Dunsa ze Szkocji.
Na ParyÅź bacznie zwracaÅ‚a uwagÄ™ Stolica Apostolska w trosce o ortodoksyjnoÅ›Ä‡ jego doktryny,
tak Åźe caÅ‚Ä… sprawÄ… zainteresowaÅ‚ siÄ™ papieÅź Klemens V (1305-1314), przebywajÄ…cy
wÃłwczas w Poitiers (byÅ‚ to bowiem okres niewoli awinioÅ„skiej papieÅźy). Delegatom papieskim
Berengariuszowi z Fredol i Stefanowi z Suisi Ojciec Å›w. poleciÅ‚ zorganizowaÄ‡ na Sorbonie
publicznÄ… dysputÄ™, w czasie ktÃłrej brat mniejszy Jan Duns ze Szkocji miaÅ‚ usprawiedliwiÄ‡ swÄ…
tezÄ™ o Niepokalanym PoczÄ™ciu Maryi.
Historyczna dysputa odbyÅ‚a siÄ™ w roku akademickim 1306/1307 w obecnoÅ›ci dwÃłch legatÃłw
papieskich, biskupa ParyÅźa, kanclerza uniwersytetu, grona profesorÃłw, osobistoÅ›ci paÅ‚acu
krÃłlewskiego, wyÅźszych przeÅ‚oÅźonych zakonnych, licznych zaproszonych goÅ›ci, mnÃłstwa
studentÃłw i zainteresowanych tÄ… kwestiÄ…. Jan Duns ze spokojem odparÅ‚ wszystkie stawiane mu
zarzuty argumentami opartymi na PiÅ›mie Å›w. i Åźelaznej logice. Franciszkanin ze Szkocji odniÃłsÅ‚
peÅ‚ne zwyciÄ™stwo nagrodzone wiwatami i oklaskami na czeÅ›Ä‡ Dziewicy Maryi. Na skutek
zwyciÄ™stwa Szkota uchylono dekret z r. 1163 zakazujÄ…cy obchodziÄ‡ Å›wiÄ™to Niepokalanego
PoczÄ™cia, a uniwersytet w ParyÅźu uznaÅ‚ i przyjÄ…Å‚ tezÄ™ immakulistycznÄ…. ByÅ‚ to rÃłwnieÅź
pierwszy krok naprzÃłd, przygotowujÄ…cy do ogÅ‚oszenia dogmatu o Niepokalanym PoczÄ™ciu Maryi.

5. OgÅ‚oszenie dogmatu
Droga do ogÅ‚oszenia przez KoÅ›ciÃłÅ‚ dogmatu o Niepokalanym PoczÄ™ciu byÅ‚a dÅ‚uga i trudna.
CiÄ…gle, od XIII do XIX wieku, wÅ›rÃłd teologÃłw istniaÅ‚y spory i nieporozumienia; gÅ‚oszone byÅ‚y
rÃłÅźne opinie na temat Niepokalanej. JednakÅźe teza bÅ‚. Jana, piewcy i obroÅ„cy Niepokalanego
PoczÄ™cia, stopniowo dojrzewaÅ‚a, a nieustanne nauczanie jej w franciszkaÅ„skich oÅ›rodkach
naukowych zadecydowaÅ‚o, Åźe szala wreszcie przechyliÅ‚a siÄ™ na korzyÅ›Ä‡ tezy o Niepokalanym
PoczÄ™ciu Dziewicy Maryi, co ostatecznie zaowocowaÅ‚o uroczystym zdefiniowaniem jej w postaci
dogmatu wiary.
Ojciec Å›w. bÅ‚. Pius IX, po zwyciÄ™stwie ugruntowanej teologicznie przez Duns Szkota nauki o
wzniosÅ‚ym przywileju maryjnym Niepokalanego PoczÄ™cia, dnia 8 grudnia 1854 r. bullÄ… Ineffabilis
Deus uroczyÅ›cie ogÅ‚osiÅ‚ dogmat o Niepokalanym PoczÄ™ciu Maryi:
â€žOgÅ‚aszamy, orzekamy i okreÅ›lamy, Åźe nauka, ktÃłra utrzymuje, iÅź NajÅ›wiÄ™tsza Maryja
Panna od pierwszej chwili swego poczÄ™cia â€“ mocÄ… szczegÃłlnej Å‚aski i przywileju
wszechmocnego Boga, mocÄ… przewidzianych zasÅ‚ug Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego
â€“ zostaÅ‚a zachowana nietkniÄ™ta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdÄ… przez
Boga objawionÄ… i dlatego wszyscy wierni powinni w niÄ… wytrwale i bez wahania wierzyÄ‡â€•.
I wszystko staÅ‚o siÄ™ wtedy jasne; ucichÅ‚y spory teologÃłw, rozwiane zostaÅ‚y wÄ…tpliwoÅ›ci
niedowiarkÃłw, a ci, ktÃłrzy nigdy nie wÄ…tpili, jeszcze bardziej siÄ™ w tej wierze utwierdzili.
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Maryja sama potwierdziÅ‚a prawdziwoÅ›Ä‡ papieskiego dogmatu, gdy w cztery lata pÃłÅºniej, a wiÄ™c
25 marca 1858 r. ukazujÄ…c siÄ™ Bernardecie z Lourdes, powiedziaÅ‚a: â€žJa jestem Niepokalane
PoczÄ™cieâ€•. RÃłwnieÅź 1 lipca 1877 r ukazujÄ…c siÄ™ dwom dziewczynkom w GietrzwaÅ‚dzie,
przedstawiÅ‚a siÄ™: â€žJestem NajÅ›wiÄ™tsza Panna Maryja Niepokalanie PoczÄ™taâ€•.
Prawda ta wywarÅ‚a olbrzymi wpÅ‚yw na ksztaÅ‚towanie siÄ™ maryjnej poboÅźnoÅ›ci i duchowoÅ›ci
synÃłw i cÃłrek Zakonu FranciszkaÅ„skiego. Z niej czerpali oni natchnienie do autentycznej czci Maryi,
Niepokalanej Dziewicy, co byÅ‚o ÅºrÃłdÅ‚em prawdziwej Å›wiÄ™toÅ›ci (np. Å›w. Maksymilian Kolbe).
Prawda ta i nam moÅźe pomagaÄ‡ w zdobywaniu coraz wiÄ™kszego stopnia Å›wiÄ™toÅ›ci.

O. Grzegorz Bernard BÅ‚och ofm

MODLITWA DO MARYJI NIEPOKALANEJ
(przypisywana bÅ‚. Janowi Dunsowi)

O NajÅ›wiÄ™tsza Dziewico Maryjo, Matko mojego Pana, KrÃłlowo anioÅ‚Ãłw, Aureolo Å›wiÄ™tych,
Chlubo rodzaju ludzkiego! Wielkie rzeczy wypowiedziaÅ‚y o Tobie usta prorokÃłw; wielkie rzeczy
uczyniÅ‚ Ci WszechmogÄ…cy i kaÅźdÄ… wielkÄ… rzecz u Ciebie rozwaÅźajÄ… i z wiarÄ… przyjmujÄ…
Twoi sÅ‚udzy, ulegli synowie katolickiej Matki Å›wiÄ™tego KoÅ›cioÅ‚a. Wierzymy i wyznajemy, o
Niepokalana Matko Boga, Åźe Twoim zamiarom odpowiadajÄ… Twoje poczÄ…tki: wiÂ-dzÄ…c CiÄ™
wyniesionÄ… ponad wszystkie chÃłry Å›wiÄ™tych i anioÅ‚Ãłw, wierzymy, Åźe w pierwszym momencie
Twego stworzenia juÅź byÅ‚aÅ› po brzegi napeÅ‚niona Å‚askÄ… Boga.
Z Pisma Å›w. wiemy, Åźe Jeremiasz, prorok przeznÂ-aczony dla ludu i narodÃłw, zostaÅ‚ uÅ›wiÄ™cony
w Å‚onie matki; i o Janie Chrzcicielu poprzedniku Pana objawiono nam, Åźe zostaÅ‚ napeÅ‚nÂ-iony
Duchem ÅšwiÄ™tym przed narodzeniem. I ktÃłÅź oÅ›mieli siÄ™ mÃłwiÄ‡ o Tobie, NajukochaÅ„sza
Matko Odkupiciela i Szafarko odkupieniaÂ-, Åźe byÅ‚aÅ› pozbawiona Å‚aski Ducha ÅšwiÄ™tego w
pierwszej chwili Twego poczÄ™cia?

Jest takÅźe prawdÄ…, Åźe byÅ‚aÅ› stworzona z grzesÂ-znego pnia starego Adama; lecz jeÅźeli BÃłg
moÅźe sprawiÄ‡, Åźe rÃłÅźa wyrasta bez kolcÃłw kÅ‚ujÄ…cych cierni, jakÅźe Syn BoÅźy nie mÃłgÅ‚
sprawiÄ‡ Tobie, swej Matce, Åźe choÄ‡ poczÄ™ta wÅ›rÃłd cierni grzechu, nie mniej pozostaÅ‚aÅ› nie
dotkniÄ™ta jakÄ…kolwiek zmazÄ…? MÃłgÅ‚ oczywiÅ›cie, byÅ‚o bardzo stosowne, a przeto uczyniÅ‚:
Potuit, decuit, ergo fecit. Taka jest najsÅ‚odsza Pani; i duch siÄ™ w nas raduje, Åźe taka jest!

CzyÅź byÅ‚oby sÅ‚uszne, aÅźebyÅ› Ty, Matko Boga, byÅ‚a w Twym szczegÃłlnym poczÄ™Â-ciu,
poddana powszechnemu losowi zaciÄ…gania zmazy pierworodnej? O KrÃłlowo, nie ma rzeczy rÃłwnej,
aÂ-ni porÃłwnywalnej z TobÄ…, poniewaÅź wszystko to, co istnieje, znajduje siÄ™ ponad TobÄ… albo
jest poniÅźej CiebiÂ-e. Ponad TobÄ… jest tylko BÃłg; poniÅźej Ciebie - kaÅźda rzecz, ktÃłra nie jest
Bogiem. OtÃłÅź Ty, Pani nasza, jesteÅ› predestynowana i podniesiona do tak wielkiej wysoÂ-koÅ›ci
przez BoÅźÄ… PotÄ™gÄ™, przyozdobiÂ-ona tylu przywilejami przez nieskoÅ„czonÄ… MÄ…droÅ›Ä‡,
wyÂ-brana na MatkÄ™ niezmierzonej wiecznej Dobroci. CzyÅź bÄ™dziemy utrzymywaÄ‡, Åźe w Twoim
poczÄ™ciu musiaÅ‚aÅ› podlegaÄ‡ prawu Å›mierci i grzechu, ktÃłry przez zazdroÅ›Ä‡ szatana
wszedÅ‚ na Å›wiat, aby go zepsuÄ‡? Duch powstrzymuje siÄ™ od wierzenia w to, umysÅ‚ wzdryga
siÄ™ przed myÅ›leniÂ-em o tym, uszy przeraÅźone wstrzymujÄ… siÄ™ od sÅ‚uchania tego, a jÄ™zyk
nie Å›mie nawet tego wypowiedzieÄ‡.
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Dziewico Niepokalana, my Twoi sÅ‚udzy wierzymy i wyznajemy, Åźe Ty wyrosÅ‚aÅ› z korzenia Jessego
bez Åźadnej zmazy winy, i z wystÄ™pnego pnia Adama przyszÅ‚aÅ› na Å›wiat caÅ‚a czysta i caÅ‚a
piÄ™kna. Przez TwojÄ… nieskazitelnÄ… czystoÅ›Ä‡ i przez Å‚askÄ™, ktÃłra CiÄ™ uczyniÅ‚a
Å›wiÄ™tÄ… od samego poczÄ…Â-tku, naboÅźnie CiÄ™ prosimy, abyÅ› nas pociÄ…gnÄ™Å‚a do
umiÅ‚owania Twego piÄ™kna i Å›wiÄ™toÅ›ci, abyÅ› nam uprosiÅ‚a serce i umysÅ‚ czysty i
Å›wiÄ™ty, i owego dobrego ducha, o ktÃłrego TwÃłj Syn nauczyÅ‚ nas prosiÄ‡ Ojca, tak abyÅ›my,
okazujÄ…c w czystoÅ›ci i Å›wiÄ™toÅ›ci uczuÄ‡ naszÄ… czeÅ›Ä‡ wzglÄ™dem Ciebie, stali siÄ™
godni przyjÄ™cia do wspÃłÅ‚uÂ-czestniczenia w Twojej chwale w niebie. Amen.

TÅ‚um. O. Grzegorz B. BÅ‚och ofm
z jÄ™zyka wÅ‚oskiego, z ksiÄ…Åźki: G.Lauriola, Il cantore dell`Immacolata, Duns Scoto

Spotkanie O. Grzegorza ofm z Janem PawÅ‚em II - Watykan 1986r.

NIEPOKALANA DZIEWICA I JEJ PIEWCA - O. Grzegorz Bernard BÅ‚och OFM

Wiara chrzeÅ›cijan w Å›wiÄ™toÅ›Ä‡ i nieskalanoÅ›Ä‡ Matki Jezusa istniaÅ‚a na wiele wiekÃłw
przed uksztaÅ‚towaniem siÄ™ doktryny KoÅ›cioÅ‚a o Niepokalanym PoczÄ™ciu Maryi. JuÅź w VII
wieku we wschodnim chrzeÅ›cijaÅ„stwie obchodzono Å›wiÄ™to Niepokalanego PoczÄ™cia. W ten
sposÃłb zarysowaÅ‚ siÄ™ kierunek, z ktÃłrego wyÅ‚oni siÄ™ oficjalna nauka o Niepokalanym
PoczÄ™ciu Maryi Panny. wiÄ™cej

KoÅ›ciÃłÅ‚ katolicki obchodzi 8 grudnia UroczystoÅ›Ä‡ Niepokalanego PoczÄ™cia NajÅ›wiÄ™tszej
Maryi Panny.

ChoÄ‡ dogmat zostaÅ‚ ogÅ‚oszony w 1854r. prawda ta od wiekÃłw byÅ‚a obecna w KoÅ›ciele.
WedÅ‚ug niej, Maryja zostaÅ‚a obdarzona przez Boga szczegÃłlnÄ… Å‚askÄ…, Å‚askÄ… poczÄ™cia
bez grzechu pierworodnego.
KrÃłl Polski Zygmunt Stary, gdy Polska przeÅźywaÅ‚a swÃłj zÅ‚oty wiek i liczono siÄ™ z niÄ… w
Europie, prosiÅ‚ StolicÄ™ ApostolskÄ… o przyspieszenie ogÅ‚oszenia tego dogmatu. Wtedy Ãłwczesny
papieÅź Urban VIII tak odpisaÅ‚ polskiemu krÃłlowi: â€žÅšwiatÅ‚o Ducha ÅšwiÄ™tego, ktÃłre
jedynie moÅźe wyjaÅ›niÄ‡ tÄ™ prawdÄ™, tajemnicÄ™ ludowi â€“ jeszcze nie zabÅ‚ysÅ‚o w naszych
umysÅ‚achâ€•. Po trzech wiekach, jakie minÄ™Å‚y od proÅ›by polskiego krÃłla, papieÅź Pius IX 8
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grudnia 1854 r. ogÅ‚osiÅ‚ dogmat o Niepokalanym PoczÄ™ciu NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny.

Oto jego treÅ›Ä‡:
â€žNajÅ›wiÄ™tsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczÄ™cia, przez Å‚askÄ™ i
szczegÃłlny przywilej Boga WszechmogÄ…cego, na mocy przewidzianych zasÅ‚ug Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela rodzaju ludzkiego, zostaÅ‚a zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu
pierworodnegoâ€• (KKK 491).

Do popularnoÅ›ci tego dogmatu wydatnie przyczyniÅ‚y siÄ™ objawienia Marii Dziewicy w Lourdes
(1858), "Pani", ktÃłra ukazaÅ‚a siÄ™ Bernadetcie Soubirous w grocie Massabielle. MiaÅ‚a jej wÃłwczas
powiedzieÄ‡ {w miejscowym jÄ™zyku okcytaÅ„skim): "Jam jest Niepokalane PoczÄ™cie".

Gdy caÅ‚e biblioteki uginajÄ… siÄ™ pod uczonymi folioÅ‚ami o Niej, myÅ›lÄ™ jednak, Åźe te
zamieszczone treÅ›ci i refleksje, jako kropelka osobiÅ›cie doÅ›wiadczonej, poszukiwanej i odkrywanej
prawdy o Niej, bez trudu zmieszczÄ… siÄ™ w ogromnym oceanie czci i miÅ‚oÅ›ci, jakÄ… Maryi
wyÅ›piewaÅ‚y wieki:
"BÅ‚ogosÅ‚awiona jesteÅ› miÄ™dzy niewiastami i bÅ‚ogosÅ‚awiony jest owoc twego Å‚ona (...);
BÅ‚ogosÅ‚awiÄ‡ ciÄ™ bÄ™dÄ… wszystkie pokolenia (...); BÅ‚ogosÅ‚awiona jesteÅ›, ktÃłraÅ›
uwierzyÅ‚a, Åźe speÅ‚niÄ… siÄ™ sÅ‚owa powiedziane od Pana."

Gotycka rzeÅºba tzw. Madonny TronujÄ…cej z Przyszowej - XIV w.

(W 1956r. zostaÅ‚a wypoÅźyczona jako depozyt na wystawÄ™ maryjnÄ… z okazji 100-lecia
ogÅ‚oszenia dogmatu Niepokalanego PoczÄ™cia, do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.)- wiecej -kliknij
w obrazek
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