
Mariologia 





Niepokalane Poczęcie  





Pius IX bulla Ineffabilis Deus, 8 XII 1854:    

 

„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, że NMP od 

pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju 

wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, 

Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana (praeservatam) jako nietknięta 

od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i 

dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć” 

 

Breviarium fidei, nr 527 

 



Treść teologiczna 
1. Mocą przewidzianych zasług Chrystusa – prawda 

chrystocentryczna. 

2. Nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego – 

odkupienie zachowawcze nie zadośćczyniące. 

 Po grzechu człowiek: spoliatus gratuitis et vulneratus in 

 naturalibus, Maryja tego uniknęła 

 Ergo pełna integracja ludzka: wola, intelekt, uczucia.  

3. Boża miłość jest pierwsza: najdosadniejszy obraz Bożego 

miłosierdzia.  



Burzliwa historia 
• Pierwsze tropy w tym kierunku: Protoewangelia Jakuba (II wiek) 

• Ważna paralela Ewa – Maryja (początki w dziele Justyna i Orygenesa) 

• Liturgia: katalizator, święto od VII wieku w Bizancjum, od IX gdzieniegdzie na 
Zachodzie 

• Pierwszy immakulinista: Eadmer z Canterbury OSB (zm. 1134) 

• Dyskusja w średniowieczu: dominikanie contra franciszkanie (rola Dunsa 
Szkota OFM, zm. 1308, istotna) 

• 1478 Sykstus IV aprobuje święto w Rzymie, nakazuje skomponowanie 
formularza liturgicznego; 1483 zakazuje dysput na ten temat 

• 1708 święto rozszerzone na cały Kościół 

• 1854 – po ankiecie (na 603 głosy 546 są pozytywne) Pius IX ogłasza dogmat 



Boże macierzyństwo Maryi 

 





Theotokos  

Deipara, Dei genitrix  

Boża Rodzicielka, Bogurodzica 

 

 Mater Dei 

Matka Boża 

 



Dwie drogi uzasadnienia tytułu 

1. Przez odwołanie do tytułów 

a. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem -  np.  1 J 5, 20 

b. Maryja jest matką Jezusa – np. Mt 1,18; J 2,1 

c. Maryja jest matką Boga – por. Łk 1,43 (Matka Pana) 

2. Droga antropologiczna 

Maryja jest Matką Boga nie dlatego, że dała początek bóstwu, ale jest 

matką osoby, która ma charakter boski i ludzki.  

 

  

 

 



Formuła zjednoczenia (433) po Soborze Efeskim (431) 

 

Wierzymy więc, że Pan nasz Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Boży, jest 

doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem, złożonym z rozumnej duszy oraz 

ciała, zrodzony z Ojca przed wiekami co do bóstwa, a w ostatnich czasach dla nas 

i dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy co do człowieczeństwa; współistotny 

(homoousion) Ojcu co do bóstwa i współistotny (homoousion) nam co do 

człowieczeństwa. Nastąpiło bowiem zjednoczenie (henosis) dwóch natur. Dlatego 

wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana. Z racji zjednoczenia 

bez pomieszania wierzymy, że święta Dziewica jest Bogarodzicą (Theotokos), 

ponieważ Słowo Boże się wcieliło, stało się człowiekiem i od chwili swego 

poczęcia zjednoczyło się ze świątynią, którą z Niej wzięło.  

 

Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1, s. 177-179. 

 



Konsekwencje teologiczne 
1. Narodziny Jezusa z Maryi są odwzorowaniem 

odwiecznych narodzin Syna Przedwiecznego z Ojca.  

2. Boże macierzyństwo Maryi ma także charakter duchowy: 

Maryja poczyna Jezusa najpierw w sercu przez wiarę.  

3. Macierzyństwo Maryi wobec Chrystusa, jest podstawą jej 

macierzyństwa wobec Kościoła (rodzi Głowę 

mistycznego Ciała) i, stąd też, macierzyństwa wobec 

każdego z nas. 



Maryja zawsze Dziewica  





„Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, 
który narodził się przez Ducha z Dziewicy Maryi 
(de Spiritu Sancto ex Maria virgine) ?”, Hipolit 
Rzymski – Tradycja apostolska (początek III w.), DH 
10.  

 

„Jeśli ktoś nie wyznaje, że są dwa narodzenia 
Słowa Bożego, pierwsze przed wiekami z Ojca, 
pozaczasowe i bezcielesne, drugie zaś w ostatnich 
czasach, kiedy to samo Słowo zstąpiło z nieba, 
przyjęło ciało ze świętej i chwalebnej Bogarodzicy 
zawsze Dziewicy Maryi z niej się  narodziło -  
nbw”. Konstantynopol II (553), DSP, t. 1, s. 285. 



Dziewicze poczęcie – podstawy biblijne 

 

• „Wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą 

Ducha Świętego” Mt 1, 18 

• „z Duch Świętego jest to, co się z Niej poczęło” Mt 1, 20 

• „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: 

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego 

też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” Łk 1, 

34-35 

• Por. też genealogie (Mt 1,16; Łk 3,23) 



Dziewicze poczęcie – szerszy kontekst biblijny 

 

• Iz 7, 14 – Oto panna pocznie i porodzi syna; BH – alma – młoda kobieta;  
LXX – parthenos – dziewica;  

 

• „Odległa” zapowiedź dziewiczego poczęcia w ST – niepłodne lub 
starsze kobiety poczynają dzieci, istnieje łańcuch nadzwyczajnych 
narodzin – Sara, Rebeka, matka Samsona, Anna.  

 

• Elżbieta – „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37) 

 



Dziewicze poczęcie – pierwsze świadectwa tradycji 

 

• Ignacy z Antiochii (ok. 110), Do Smyrneńczyków: „jest Synem Bożym według 
woli i mocy Boga, prawdziwie narodził się z Dziewicy”; 

• Justyn (†165), Apologia: „W tych księgach proroczych znajdujemy 
obwieszczenie, że Jezus, nasz Chrystus, się zjawi, że narodzi się z Dziewicy, 
rozwinie się w męża” 

• Ireneusz (180), Przeciwko herezjom: „I jak protoplasta Adam otrzymał 
istnienie z nieuprawianej jeszcze dziewiczej ziemi; (…) jak został utworzony 
ręką Bożę, (…) tak Słowo, rekapitulując w sobie Adama, biorąc istnienie 
ludzkie z Maryi, która była jeszcze dziewicą, w rzeczy samej brał w siebie 
pokolenie Adamowe, rekapitulując je”. 



Historyczność dziewiczego 
poczęcia – argumenty przeciw 

1. Istnienie rozwoju wysokiej chrystologii w NT. 

2. Wątpliwy charakter całości materiału w Ewangeliach dzieciństwa (midrasz, 
źródła popularne, całości materiału nie da się uzgodnić). 

3. Milczenie pozostałych autorów o dziewiczym poczęciu i wzmianki o J jako 
synu Józefa czy synu cieśli (Mt 13, 55; Łk 3, 23; 4, 22; J 1, 45; 6, 42). 

Żaden z argumentów nie jest rozstrzygający:  

Ad 1: Nie znaczy, że nie odnosi się do faktów.  

Ad 2: Forma midraszu nie przesądza, że nie odnosi się do faktów.  

Ad 3: Argumenty z milczenia najsłabsze. Najwięcej wzmianek o ojcostwie 
Józefa w Łk, która podpowiada jak je rozumieć – chodzi o prawne ojcostwo 
Józefa (vide genealogie),  



Argumenty za historycznością 
dziewiczego poczęcia Jezusa 

1. Korzenie idei – nie ma hieros gamos (fizycznego 

obcowania Boga z Maryją). To bez precedensu. 

2. Tropy u innych ewangelistów. „Syn Maryi” a nie 

„syn Józefa” (Mk 6, 3); „Myśmy się nie urodzili z 

nierządu” (J 8, 41). 

3. Wspólny fakt w dwóch bardzo różnych tradycjach. 

Mt i Łk nie znają swoich tradycji nawzajem.    



Trwanie dziewictwa Maryi – dyskutowane teksty 

 

Mt 1, 25: „nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna” 

 

• „eos” – aż do;  

• Rz 28, 15: „Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję”; 2 
Sm 6, 23: „Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci”; 
Mt 28, 20: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata”. 

 



Trwanie dziewictwa Maryi – dyskutowane teksty 

 

Łk 2, 7: „Wydała na świat swego pierworodnego syna” 

 

• Pierworodny otwiera łono matki i podlega wykupowi – Wj 13, 2; Lb 18, 

15n., nie implikuje następnych.   

 



Problem Pańskich Braci 
Mk 3,31n: „Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po 

Niego, aby Go przywołać”;  

Mt 13, 55–57a: „»Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego Matce nie jest na imię 

Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry czy nie żyją 

wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko?« I powątpiewali o Nim;  

Łk 8,19: „Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do 

Niego z powodu tłumu”.  

 

a) Epifaniusz z Salaminy (zm. 403) – to rodzeństwo przyrodnie z pierwszego 

małżeństwa Józefa (Wschód, apokryfy) 

b) Hieronim – bracia Pańscy to dzieci Marii - żony Kleofasa, kuzyni Jezusa; Rdz 13, 8, 

Rz 9, 3 

 

 

 

 



Problem Pańskich Braci 

 Argumenty za tezą, że Jezus był jedynym dzieckiem swojej Matki:  

- w scenie odnalezieni w świątyni, nie ma mowy o innych dzieciach, a Józef i 

Maryja są razem (Łk 2,41-50) 

- tylko Jezus jest nazwany synem Maryi (Mk 6,3) 

- Jezus poleca matkę opiece ucznia (J 19,26-27) 

- czy bracia nie robią wrażenia starszych? (Mk 3,21) 

 



virginitas ante partum  

virginitas in partu 

virginitas post partum 

 



Virginitas in partu 

 

• Brak jasnego świadectwa w Piśmie; możliwa sugestia w 
wariancie J 1 ,13 : nie został zrodzony „z krwi”; 

• Klemens z Aleksandrii, Orygenes, Chryzostom, 
Hieronim - wahania, niejasność 

• Zenon z Werony (†375), Ambroży – jasne stwierdzenie 

• Leona Wielkiego (449), Tomus ad Flavianum  – „Poczęty 
został przez Ducha Świętego w łonie Dziewicy Matki, 
która tak Go wydała przy zachowaniu dziewictwa, jak 
go  przyjęła przy zachowaniu dziewictwa”.  

 

 

 

 

 



Prawda wiary 

 - narodziny Jezusa nie naruszyły dziewictwa Matki 

 - jej macierzyństwo nie jest związane z jakimkolwiek 

działaniem seksualnym  

- Maryja nie traci integralności podczas porodu 

 

Pobożna opina 

- poród bez bólu i bez rozdarcia, cudowny, 

- zachowany zostaje zewnętrzny znak dziewictwa   

 

Dziewictwo nie jest sprawą w pierwszym rzędzie cielesną, 

ale duchową. Polega na wolnym zrezygnowaniu z 

aktywności seksualnej.  

 



• Poetyckie określenia, pozwalają zachować 

charakter tajemnicy: zamknięty ogród, 

zapieczętowane źródło, zamknięta brama (Pnp);  

• Hieronim: jak Zmartwychwstały wyszedł z 

grobu i przeszedł przez zamknięte drzwi, tak 

narodził się z Maryi nie naruszając jej 

dziewictwa.  

• „Syn pierworodny, który nie naruszył jej 

dziewiczej czystości, lecz ją uświęcił” LG 57;  

 



Teologiczny sens dziewictwa Maryi 

1. Bóg sam działa we Wcieleniu. Wcielenie jest Jego 

– pochodzącym „nie z tego świata” – darem.  

2. Wyraz totalnego oddania się przez Maryję do 

dyspozycji Boga. 

3. Dziewicze narodzenie zapowiada już nowe 

stworzenie.  

 
 









Pius XII, konstytucja apostolska Munificentissimus 

Deus (1 XI 1950): 

„… ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy jako 

dogmat przez Boga objawiony, że Niepokalana 

Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po 

zakończeniu biegu ziemskiego życia, została z 

ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały”. 

 



Teologiczne rozumowania  
na rzecz Wniebowzięcia 

1. Relacja cielesna między Maryją a Jezusem powinna przekładać się na 

koniec życia Maryi. 

2. Udział w zbawczym dziele Chrystusa Maryi powinien przekładać się na 

udział w królowaniu Syna – Jego zwycięstwie nad szatanem i śmiercią. 

3. Jeżeli Maryja nie uczestniczyła w grzechu pierworodnym, nie powinna 

uczestniczyć w skutkach grzechu – śmierci (pamiętajmy jednak, że Maryja 

przyjęła pewne skutki grzechu, tak jak Chrystus). 

4. Jeśli zawsze była zachowana w czystości, mogła być zachowana od 

rozkładu. 

Dogmat nie precyzuje jak dokonało się wniebowzięcie  

– nie wyklucza śmierci Maryi poprzedzającej Wniebowzięcie. 

 



Teologiczne znaczenie 
Wniebowzięcia 

1. Maryja w szczególny sposób uczestniczy w chwale 

Zmartwychwstałego, co jest przejawem zbawczego dzieła 

Chrystusa. 

2. Maryja jest eschatologiczną ikoną Kościoła - antycypuje 

to, co Kościół ma zrealizować wspólnotowo po Niej. 

3. Przypomnienie o tym, że ludzkie ciało jest świątynią 

Ducha Świętego. 
 





Maryja a Kościół 
Relacja złożona. Maryja jest:  

- członkiem Kościoła 

- matką Kościoła 

- typem, wzorem Kościoła 

 

Analogia Kościół – Maryja ograniczona:  

- Maryja jest osobą, Kościół wspólnotą 

- Nie wszystkie cechy dadzą się odnieść, zwykle „tak ale” (np. świętość) 

- Niektóre cechy nie dadzą się odnieść (np. hierarchiczność) 

 



 

 

Czy mariologię należy umieścić w osobnym 

dokumencie, czy też włączyć ją do Konstytucji o 

Kościele? 

 

29 października 1963:  

za włączeniem 1114 głosów, przeciw 1074 

 



Konstytucja dogmatyczna o Kościele, roz. VIII, (1964)  

 

De beata Maria Virgine Deipara  

in mysterio Christi et Ecclesiae 

 

Błogosławiona Maryja Dziewica Boża Rodzicielka  

w tajemnicy Chrystusa i Kościoła  



- perspektywa eklezjologiczna – Maryja 

towarzyszy pielgrzymującemu ludowi Bożemu 

- perspektywa historiozbawcza 

- zakorzenienie w Piśmie 

- chrystocentryczny charakter kultu maryjnego,   

- perspektywa ekumeniczna; nieprzyjęcie tytułu 

Coredemptrix i Matki Kościoła 

 

 

 



Paweł VI – ogłasza Maryję Matką Kocioła na 
zakończenie soboru (21.11.1964) 

– 1974 – adhortacja o kulcie Dziewicy Maryi -  
Marialis Cultus 

 

Jan Paweł II – 1986 – encyklika o błogosławionej 
Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego 
Kościoła - Redemptoris Mater 

 

KKK  

Maryja w misterium Chrystusa – nr 484-507 

Maryja w misterium Ducha Świętego – nr 721-726 

Maryja w misterium Kościoła: Matka Chrystusa, 
Matka Kościoła – nr 963-975 

 



DODATEK 





Kult maryjny wyraża się: 

- w czci  

- miłości 

- inwokacjach  

- naśladowaniu 

 



Natura kultu 

• Kult hyperdulie (dulie wobec pozostałych 

świętych) różni się istotowo od kultu 

uwielbienia, adoracji (latriae) należnego tylko 

samemu Trójjedynemu Bogu; Nicea II – 787. 

• Kult relatywny, nie zatrzymuje się na Niej, 

prowadzi zawsze do Trójcy,  

• Kult Maryi nie umniejsza kultu Boga 

 



LG  67 

- zachęta do popierania kultu maryjnego 

- waga kaznodziejstwa, bez przesady i ciasnoty 

- czerpać z całej Tradycji – Pisma, Ojców, liturgii,  

- Maryja zawsze prowadzi do Syna 

- pobożność maryjna ma przemieniać życie, nie 

ograniczać się tylko do pobożnych uczuć 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. 

 





Uwaga na sposób mówienie o Maryi 

1.„Oblubienica Ojca”, częste w poł. XX w., od Jana 

Jakuba Olier (zm. 1657)  

– sugeruje związek małżeński z Ojcem, mitologiczną 

hierogamię (relacja boga z boginią),  

Poprawnie, dyskretnie Piotr z Celle: „Kim jesteś 

Maryjo? Jedyna i pierwsza po Jednym i Trójjedynym, 

matką Tego, którego Bóg jest Ojcem”; „ Ojciec Ją 

szanuje, nie jako swoją żonę, ale jako najdroższą matkę 

swego jedynego Syna”. 

 

 



2. „Dziewica poświęcona szczególnie Synowi, 

złączona (coniungata) szczególnie z Duchem”, 

Piotr Damiani 

„Oblubienica Ducha Świętego”, Maksymilian 

Kolbe, powtórzy Jan Paweł II, 

-  nie ma u Ojców; dwuznaczne (wymaga 

wytłumaczenia): może sugerować, że Duch jest 

ojcem Chrystusa, co nie jest prawdą co do natury 

boskiej, jak i ludzkiej, którą X otrzymuje od matki,  

 



3. Sponsa Verbi -  Piotr Chryzolog (zm. 450), 

popularyzowany przez M. Scheebena w XIX w.  

 *według ciała Maryja jest matką Słowa, według 

duszy jest Jego oblubienicą (każda dusza wiernego 

przez akt wiary i miłości staje się jakby oblubienicą 

Chrystus, uczuciowy język cystersów). 

*Lepiej tradycyjnie mówić o dziewiczym 

macierzyństwie niż o macierzyństwie oblubieńczym.  

 



„Maryja jest Rodzicielką Bożego Syna, a 

przez to najbardziej umiłowaną córą Ojca i 

świętym przybytkiem (sanktuarium) Ducha 

Świętego” (LG nr 53).  


