
Królewska
godność

Najświętszej Maryi Panny

O Niepokalana, 
Nieba i Ziemi Królowo, 
Ucieczko grzesznych  

i Matko nasza najmiłościwsza! 

• Święta liturgia wychwala naszą niebiańską Kró-
lową hymnami, takimi jak: Salve Regina, Ave Regi-
na Cælorum, Regina Cæli. Maryi Królowej oddajemy 
cześć również odmawiając Litanię Loretańską oraz 
rozważając piątą tajemnicę chwalebną różańca świę-
tego.

• Najświętsza Maryja Panna jest Królową wszyst-
kich stworzeń, Panią wszystkich ludzi. 

• Święty Alfons Liguori powiedział: „Skoro Dzie-
wica Maryja została wyniesiona do tak wielkiej god-
ności, jaką jest bycie matką Króla królów, to jest 
w pełni słuszne i Kościół ma pełne prawo czcić Ją ty-
tułem Królowej”.

• Od czasu ogłoszenia dogmatu o Bożym Macie-
rzyństwie Maryi na soborze w Efezie (431 r.), sztuka 
chrześcijańska przedstawiała często Maryję jako Kró-
lową i Cesarzową, w królewskiej koronie i w asyście 
królewskiego dworu.

• Papieże pogłębiali pobożność maryjną poprzez 
koronowanie wizerunków Matki Bożej.

Królewska godność Maryi w 
Tradycji i liturgii
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√ Uciekajmy się przeto do naszej Królowej 
i Matki z coraz większą ufnością. 
√ Czcijmy Jej królewską władzę poprzez 

unikanie okazji do grzechu. 
√ Świętujmy z wiarą uroczystości Jej po-

święcone i odmawiajmy różaniec przy każdej 
okazji i w każdej potrzebie.

 √ Czcijmy Jej Imię i nigdy Go nie lekceważ-
my i nie obrażajmy.



• Święto Maryi Królowej zostało ustanowione 
przez papieża Piusa XII, który ogłosił je 11 października 
1954 roku w encyklice Ad cæli Reginam.

• Święto celebrowano 31 maja, w ostatnim dniu 
miesiąca maryjnego. W trakcie pierwszych obchodów 
Pius XII ukoronował ikonę Maryi Salus Populi Romani 
(Matka Boża Ocalenia Ludu Rzymskiego, zwana również 
Matką Bożą Śnieżną).

31 maja — Święto  
Najświętszej Maryi Panny
Królowej

• „Niepokalana jest też Królową Ziemi, jako Matka 
Boga samego. Ale pragnie — i ma prawo do tego — być do-
browolnie uznawaną przez każde serce, być kochaną jako 
Królowa każdego serca, by przez Nią to serce oczyszczało 
się coraz bardziej, niepokalane się stawało, do Jej Serca 
podobne i coraz bardziej godne zjednoczenia z Bogiem, 
Miłością Bożą, Najświętszym Jezusa Sercem.”

• W tytule 'Królowa Nieba i Ziemi' uznajemy władzę 
Niepokalanej nad całym stworzeniem, Jej niewysłowioną 
wielkość, wobec której cały wszechświat jest jak kropla 
wobec bezkresnego oceanu, jakim jawi się Ona.

• „Milicja Niepokalanej pragnie, by Niepokalana zakró-
lowała w każdej duszy i królestwo swe pogłębiała coraz 
bardziej i bardziej.”

Królewska godność Niepokalanej  
w pismach 

św. Maksymiliana •Królewska godność Maryi opiera się przede 
wszystkim na Jej Boskim Macierzyństwie.

•Została wybrana na Matkę Chrystusa, aby „współ-
działać w odkupieniu ludzkości”. Ofiarowała swojego 
Syna Ojcu Przedwiecznemu na Kalwarii. Dlatego może-
my powiedzieć: skoro Chrystus jest Królem, ponieważ 
jest naszym Odkupicielem, to — przez analogię — Naj-
świętsza Maryja Panna jest naszą Królową, ponieważ 
była nową Ewą współdziałającą z nowym Adamem 
(Chrystusem).

Królewska godność
Maryi

Koronacja ikony Salus Populi Romani przez Piusa XII w 1954 roku

• „Celem ustanowienia święta jest, ażeby wszyscy mo-
gli rozpoznać i bardziej pobożnie czcić miłosierne i macie-
rzyńskie królowanie Tej, która nosiła Boga w swoim łonie” 

— napisał papież Pius XII w encyklice Ad cæli reginam.

• Papież Pius XII polecił, aby podczas obchodów świę-
ta Najświętszej Maryi Panny Królowej odnawiane było 
poświęcenie ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi. 

• Możemy spodziewać się, że święto Maryi Królowej 
będzie miało duży wpływ na zapanowanie pokoju mię-
dzy narodami, o ile wszyscy będą czcić Tę, która jest Bo-
ską obietnicą pokoju.

•Królewska godność Maryi oznacza w szczególności 
to, że została Ona wywyższona ponad wszelkie stworze-
nie i, zaraz po swoim Synu, dzierży władzę nad wszystkim.

•Aby zrozumieć tę godność, musimy mieć na uwa-
dze pełnię łaski i świętości, którą Najświętsza Panna 
otrzymała poprzez Niepokalane Poczęcie.

•Godność Maryi Królowej przejawia się również 
w tym, że ma Ona udział w mocy, przez którą Jej Syn 
króluje nad umysłami i wolą ludzi. Matka Boża okazuje 
swą monarszą siłę za sprawą potężnego wstawiennic-
twa w Niebie, gdzie wywyższona jest ponad aniołów 
i świętych. Ona poprzez swoją matczyną modlitwę 
otrzymuje wszystko, o cokolwiek poprosi.

•Chlubą katolików jest to, że pozostają poddanymi 
Matce Boga, Jej królewskiej władzy i matczynej miłości.


