
 

 Katecheza 42 
Niepokalane Poczęcie Maryi 

1. Co roku 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. Choć od niedawna nie jest to już w Kościele w Polsce święto nakazane (to znaczy niosące ze sobą 
obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej i wstrzymania się od prac naruszających charakter dnia 
świątecznego), to jednak nadal licznie gromadzimy się w tym dniu w naszych świątyniach i kaplicach, by 
oddać cześć Maryi. Chcemy w ten sposób dać wyraz naszej wierze w prawdę głoszoną o Niej przez 
Kościół. Czy jednak dobrze tę prawdę wiary rozumiemy? W jaki sposób może nam ona dopomóc w 
naszym zbliżeniu się do Maryi? 

2. Jednym z czterech dogmatów naszej wiary odnoszących się do osoby Najświętszej Maryi 
Panny jest dogmat o Jej Niepokalanym Poczęciu. Jest on owocem wielowiekowej świadomości 
Kościoła, że Maryja, „napełniona «łaską» przez Boga (Łk 1,28), została odkupiona od chwili swego 
poczęcia” (KKK 491). Została odkupiona „w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna” 
(KK 53).  

3. Treścią dogmatu jest to, że Najświętsza Maryja Panna, od chwili swego poczęcia w łonie 
swojej matki – św. Anny, była wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Prawda ta została 
uroczyście ogłoszona przez papieża Piusa IX w bulli „Nieomylny Bóg” („Ineffabilis Deus”) z 8 grudnia 
1854 r. „Najświętsza Maryja Dziewica – czytamy w tym dokumencie – od pierwszej chwili swego 
poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług 
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy 
grzechu pierworodnego” (KKK 491). Znamienne jest, że w chwili Zwiastowania archanioł Gabriel 
pozdrawia Ją jako „pełną łaski” (Łk 1,28). „Istotnie, aby móc dać dobrowolne przyzwolenie wiary na 
zapowiedź swego powołania, było konieczne, aby Maryja była całkowicie przeniknięta przez łaskę Bożą” 
(KKK 490). Przyszła więc na świat w stanie łaski uświęcającej, jako „pełna łaski”. Pełni tej wymagała 
szczególna godność przyszłej Matki Zbawiciela, stąd też została obdarowana przez Boga darami godnymi 
tak wielkiego zadania (KKK 490). Nie wypadało, aby ta, którą Bóg przewidział na Rodzicielkę swojego 
Syna, była obciążona grzechem Adama. 

Maryja zatem stanowi jedyny wyjątek spośród ludzi. Podczas gdy na wszystkich ciąży grzech 
pierworodny, dziedziczony po pierwszych rodzicach, Ona uzyskała szczególny przywilej, zostając 
ubogacona od pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej świętości, która pochodzi w całości od 
Chrystusa. „Bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone Ojciec napełnił Ją «wszelkim 
błogosławieństwem... na wyżynach niebieskich – w Chrystusie» (Ef 1,3). Wybrał Ją «z miłości przed 
założeniem świata, aby była święta i nieskalana przed Jego obliczem»” (KKK 492). 

„Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego” 
(KKK 492). Jako wolna od obciążeń grzechu pierworodnego, Maryja została tym samym zachowana od 
skutków tego grzechu. Nie doświadczyła więc nigdy trudności, jakich wszyscy doznają w 
przeciwstawianiu się pokusom i złu oraz w wysiłku, by czynić dobrze. Konsekwencją Niepokalanego 
Poczęcia Maryi jest także Jej Wniebowzięcie, a więc uchronienie Jej od skutków śmierci.  

Wolność od grzechu pierworodnego Maryi nie odcina Jej od nas, grzeszników. Jej moc silniejsza 
od potęgi szatana może nas wspomóc w naszej walce ze złem. W prefacji o Niepokalanym Poczęciu 
modlimy się do Boga: „Ty zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę od zmazy grzechu pierworodnego i 
obdarzyłeś pełnią łaski, aby Ją przygotować na godną Matkę Twojego Syna”. My nie jesteśmy wolni od 
grzechu pierworodnego i jego następstw, lecz dysponujemy darem łaski uświęcającej uzyskanej w 
momencie chrztu i odzyskiwanej w sakramencie pokuty. 

4. Zapamiętajmy: Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny oznacza Jej szczególny 
przywilej, udzielony przez Boga z uwagi na godność Matki Jezusa Chrystusa i dla przewidzianych 
Jego zasług. Przywilej ten czyni Ją pełną łaski. „Jako «pełna łaski» jest Ona «wspaniałym owocem 
odkupienia» (KL 103) – od pierwszej chwili swego poczęcia została całkowicie zachowana od zmazy 
grzechu pierworodnego oraz przez całe życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego” 
(KKK 508). Najpełniej czcimy Niepokalanie Poczętą, starając się zawsze żyć w łasce uświęcającej.  
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