Nauczanie Kościoła
•

Nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia — mocą
szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga,
mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego — została zachowana jako
nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego,
jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy
wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć
— oto dogmat, ogłoszony 8 grudnia 1854 r. przez papieża Piusa IX konstytucją apostolską Ineffabilis Deus.

• Lekcja (Księga Przysłów 8, 23–35) wspomina
o tym, używając w stosunku do Najświętszej Maryi
Panny słów o wiecznej Mądrości; Święta Dziewica była
w umyśle Boga: „et ego iam concepta eram — byłam
już poczęta” — tak, poczęta w umyśle Boga, stąd też
Najwyższy przewidział Ją w swym Boskim planie.
• Ona jest istotą, która została stworzona przez Boga

po to, żeby zwyciężyć grzech, dlatego nie ma stworzenia świętszego niż Najświętsza Maryja Panna. Ona
„starła głowę węża”, a to mógł uczynić tylko ktoś, kto był
całkowicie wolny od grzechu.

Piękno Matki Bożej
Święta Bernadeta zaświadczyła o tym, opisując objawienia w Lourdes i tak mówiąc o Maryi:

Jest tak piękna, że każdy chciałby
umrzeć, by móc zobaczyć Ją ponownie.

„Tota pulchra est, Maria,
et macula originalis non est in te
— Cała piękna jesteś, o Maryjo,
i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie”.
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Święty Maksymilian
o Niepokalanym Poczęciu

W 1858 r. Najświętsza Maryja Panna objawiła się Bernadecie
Soubirous — łącznie 18 razy — w Lourdes we Francji. W dniu
25 marca 1858 roku Matka Boża powiedziała do św. Bernadety: „Que soy era immaculada councepciou —

Praktyczna lekcja dla nas

• Każdego roku, gdy zbliżało się święto Niepokalane-

go Poczęcia, św. Maksymilian Kolbe bywał przepełniony
przemożną duchową radością, którą przekazywał swoim
współbraciom.

Modlitwa św. Piusa X

do Najświętszej Maryi Panny

„Ja jestem Niepokalane Poczęcie”.
Rozważając te słowa, św. Maksymilian napisał:
„Ona nie powiedziała
«Jestem czysta», lecz «Jestem Czystością», nie: «Jestem biała», lecz «Jestem
Bielą». Coś, co jest białe,
może stracić swą barwę,
lecz biel jest zawsze biała. Dlatego też Maryja
nie tylko jest poczęta bez
grzechu, lecz jest Niepokalanym Poczęciem, które
jest modelem i archetypem nieskazitelnej ludzkości. Co więcej, Jej dusza
nie tylko była zachowana
od grzechu pierworodnego, ale też napełniona Bożą łaską,
stąd te oto słowa anioła:

«Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą»”.

• Często im wyjaśniał, że ten wielki dogmat nie dotyczy tylko i wyłącznie Jej, ale że także ma ogromne praktyczne konsekwencje dla nas wszystkich, którzy jesteśmy
ochrzczeni i którzy w pewnym sensie otrzymaliśmy więcej
od innych, jako że jesteśmy członkami Kościoła świętego:
jeśli Najświętsza Maryja Panna była niepokalana w swym
poczęciu, to dlatego, że miała nosić w swoim łonie Syna
Bożego, że Jej zadaniem było dać Chrystusa światu, że miała urodzić naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że miała żyć
w bliskości z Nim i być Jego matką.
• My, chrześcijanie przyjmujący Komunię św., przyjmujemy jednocześnie tego samego Jezusa Chrystusa, to samo
ciało, które poczęła Najświętsza Maryja Panna. Musimy
zatem żyć bez grzechu i nieustannie wypowiadać wojnę
wszystkiemu, co może splamić nasze dusze.
• Musimy być znakiem, znakiem prawdy, świętości
i ucieczki od grzechu; musimy być znakiem obecności Matki Bożej w naszych duszach. Pod tym warunkiem prawdziwie będziemy dziećmi Kościoła, dziećmi Maryi.

O Najświętsza Dziewico, którą Pan sobie upodobał i uczynił swoją Matką, Dziewico niepokalana na ciele i duszy, w wierze
i miłości, prosimy Cię, wejrzyj litościwie na
nas utrapionych, błagających Twej potężnej opieki.
Wąż piekielny, już u zarania dziejów
przeklęty, nie ustaje, by zwalczać i kusić
biednych synów Ewy. O Matko nasza, Królowo i Orędowniczko, Ty, która w chwili
swego poczęcia starłaś głowę nieprzyjaciela, wysłuchaj naszych modlitw! Błagamy Cię, przyjmij je do swego serca i zanieś
przed tron Boga.
Byśmy nigdy nie wpadli w sidła na nas
zastawione, ale dotarli wszyscy do bramy
zbawienia. I aby pośród tak wielu niebezpieczeństw Kościół Boży i lud chrześcijański znów mógł zaśpiewać hymn wyzwolenia, zwycięstwa i pokoju.
Amen.

