
  



Dlaczego wierni Ko cio a katolickiego modl  si  do Maryi? 
Dlaczego niektórzy katolicy wydaj  si  by  bardziej oddani Ma-
ryi ni  Chrystusowi? Na czym polegaj  doktryny o Niepokala-
nym Pocz ciu i Wniebowzi ciu Maryi? Czy katolicy rzeczywi-
cie oddaj  cze  Maryi?

W cz ci trzeciej ksi ki przyjrzymy si  „najznakomit-
szej”  [251] i „ca kiem szczególnej”  [252] roli Maryi w nauce Ko-
cio a katolickiego. Ona, jak twierdzi Ko ció , „znacznie prze-

wy sza wszystkie inne stworzenia, niebieskie i ziemskie”  [253], 
a tak e zajmuje pozycj  ust puj c  jedynie pozycji Chrystusa. 
Ko ció  katolicki naucza, e Maryi s usznie nale y si  ten przy-
wilej, poniewa :

Jest bezgrzeszn , wiecznie dziewicz  Matk  Boga (Roz-
dzia  8, Matka Bo a).

Wzi wszy udzia  w dziele odkupienia, Maryja zasiada 
obecnie po prawicy Chrystusa, jako po redniczka wszel-
kiej aski (Rozdzia  9, Królowa Nieba i Ziemi).

W trzeciej cz ci ksi ki Czytelnik zapozna si  równie  ze 
szczególnym oddaniem, z jakim odnosi  si  do Maryi papie  Jan 
Pawe  II oraz dowie si , dlaczego papie  przypisywa  Maryi ura-
towanie mu ycia.



  

Rozdzia  8

Ksi dz Stanis aw 29, polski sekretarz papie a Jana Paw a II, 
zacz  si  denerwowa , kiedy wielki, bia y samochód, którym 
podró owali, skr ci  w stron  Placu w. Piotra. Przed nim sta  
papie , z odkrytego pojazdu machaj cy r k  do ogromnego t u-
mu wype niaj cego plac. Mimo, e Jan Pawe  II sprawowa  swój 
urz d zaledwie od dwóch i pó  roku, zd y  ju  podbi  serca 
milionów ludzi.

 Tym niemniej siedz cy w tylnej cz ci pojazdu ksi dz Stani-
s aw obawia  si , e w tak wielkim t umie papie  nara a si  na 
niebezpiecze stwo. Trzy dni wcze niej wielebny Andrzej Maria 
Deskur, kardyna  z Watykanu, opowiada  o z ym przeczuciu, ja-
kiego do wiadczy . Stoj c przed wizerunkiem Matki Boskiej Cz -
stochowskiej, patronki Polski, Deskur poczu  l k o ycie papie a. 
Po chwili milcz cego skupienia spojrza  w gór  na obraz Dziewi-
cy i powiedzia  do siebie spokojnie: „Jego Pani go ochroni”  [254] .

Ten incydent przyszed  na my l ksi dzu Stanis awowi, kiedy 
pojazd przemierza  obrze a placu. Nerwowo sprawdzi  rozmiesz-
czenie funkcjonariuszy ochrony watyka skiej, otaczaj cych sa-
mochód. Kilku z nich nale a o wcze niej do carabinieri, s u c 

 29.  Chodzi o ksi dza Stanis awa Dziwisza, obecnie kardyna a, Arcybiskupa Metropolit  Krakow-
skiego (przyp. red.).



w ochronie w oskiego parlamentu. Wygl daj  na twardych, ale 
co mog  zrobi  w takim t umie? – pomy la  sekretarz.

Najwyra niej nie za wiele, skoro aden ze stra ników nawet 
nie zauwa y  m odego Turka o lodowatym spojrzeniu, który 
oczekiwa  na zbli enie si  papie a przy pó nocnej stronie kolum-
nady Berniniego. Dwudziestotrzylatek o ostrych rysach twarzy, 
ubrany w sportowy p aszcz i bia  koszul , wygl da  ca kiem 
normalnie. Automatyczny, 9-milimetrowy Browning, który ci-
ska  w kieszeni p aszcza, mówi  jednak co innego.

 M czyzna nazywa  si  Mehmet Ali A ca. By  skazanym za 
morderstwo psychopat  i mia  za sob  szkolenie terrorystyczne. 
Na sam jego widok turecka policja mia a rozkaz zastrzeli  go. 
Jednak tego popo udnia A ca mia  w asne plany. Kiedy tylko 
zobaczy  zbli aj cego si  papie a, ostro nie odbezpieczy  pisto-
let tak, e nikt poza nim nie us ysza  trzasku, st umionego przez 
ha as t umu.

Chwil  pó niej samochód papie a podjecha  zupe nie blisko. 
  Niezwyk a charyzma Jana Paw a zdumia a A c , podobnie jak 
entuzjazm t umu reaguj cego na u miech papie a. A ca jesz-
cze nigdy nie widzia  takiego oddania.   Zachwia o to poczuciem 
pewno ci m odego Turka. Chwila niezdecydowania spowodo-
wa a, e pojazd przejecha  obok i znalaz  si  poza zasi giem 
niebezpiecze stwa.

A ca przekl  w asn  g upot . Papie  by  tak blisko, e móg  
go niemal e dotkn ! Powinien by  strzeli !

Ogarn a go w ciek o , ale po chwili zda  sobie spraw , e 
t um nagle ucich  – nikt nie opuszcza  placu, bo samochód pa-
pieski rozpocz  drugie okr enie!

Wielebny Stanis aw uspokoi  si  nieco na tylnym siedzeniu, 
obserwuj c papie a nawi zuj cego kontakt z t umem. Pielgrzy-
mi z ca ego wiata rado nie wyci gali d onie w kierunku Ojca 

wi tego i podnosili dzieci, które ten przytula  i ca owa .

 To by  dzie  rado ci, szczególnie dla samego papie a, ponie-
wa  przypada o akurat wi to na cze  Maryi, której Jan Pawe  II 



by  g boko oddany. Kiedy zosta  wyznaczony na biskupa po-
mocniczego Krakowa w 1958 roku, na swój herb biskupi wybra  
krzy  z inicja em „M” – na cze  Maryi. Jego mottem sta o si  
zawo anie Totus Tuus, oznaczaj ce „Ca y Twój”  [255], w odnie-
sieniu do Maryi. By  to wyraz jego ca kowitego po wi cenia 
Naj wi tszej Dziewicy. Szczególny stosunek papie a do Maryi 
powodowa , e wi ta na jej cze  by y zawsze wyj tkow  oka-
zj  dla ca ego personelu w Watykanie. W tym dniu wi to mia o 
szczególny charakter – by a to rocznica pierwszego objawienia 
Matki Bo ej w Fatimie. 

Papie  u miechn  si , oddaj c ma  dziewczynk  z balo-
nikiem w ramiona jej matki po lewej stronie pojazdu. Nast p-
nie przeszed  na drug  stron , aby pozdrowi  stoj cych tam 
pielgrzymów. W tym momencie stan  niemal twarz  w twarz 
z A c .

Zamachowiec poczu , e ofiara jest w jego r kach. Z zimnym 
u miechem pogratulowa  sobie sprytu i ruchem prze wiczonym 
setki razy wyj  bro  ponad t um, nacisn  spust i zacz  bezli-
to nie strzela .

Pierwsza kula z ama a palec wskazuj cy w lewej d oni Jana 
Paw a II i przesz a dalej, rani c jego brzuch. Kolejna trafi a go 
z prawej strony, przeszywaj c okie . Chwil  pó niej zamacho-
wiec ugodzi  jeszcze dwie Amerykanki stoj ce obok w t umie. 

Wielebny Stanis aw, og uszony przez potworny huk, nie wie-
dzia , co si  dzieje. Pomi dzy nim a Janem Paw em II dostrzeg  
usk  po naboju, ale na szatach papie a nie by o ladów krwi. 

Dopiero gdy Jan Pawe  II zacz  si  chwia , ksi dz Stanis aw 
zrozumia , e jego dobry przyjaciel zosta  postrzelony. Szybko 
poderwa  si  z miejsca, eby z apa  upadaj cego papie a.

– Gdzie dosta e ? – zapyta  ksi dz Stanis aw.

– W brzuch – odpowiedzia  spokojnie papie .

– Boli? – ksi dz Stanis aw nie móg  wyj  ze zdziwienia.

– Tak – odpowiedzia  papie , zamykaj c oczy i rozpoczyna-
j c modlitw .



Kiedy pojazd p dzi  w kierunku czekaj cej karetki, ksi dz 
Stanis aw s ysza  papie a powtarzaj cego b agalnie: „Maryjo, 
matko moja! Maryjo, matko moja!”  [256].

Pi tna cie minut pó niej w klinice Gemelli, z modlitw  ci -
gle na ustach, Jan Pawe  II w ko cu straci  przytomno . Krwo-
tok wewn trzny spowodowa  obni enie ci nienia krwi do po-
ziomu zagra aj cego yciu. Chirurdzy pospieszyli na ratunek, 
a wielebny Stanis aw zrozumia , e na nim spoczywa teraz obo-
wi zek troski o dusz  papie a. Prze egnawszy si , przyst pi  do 
udzielenia ostatniego sakramentu.

Wiadomo  o zamachu na papie a zaszokowa a ca y wiat. 
Ca y Rzym zamar , a na Plac w. Piotra przyby o jeszcze wi -
cej ludzi. Pielgrzymi z Polski, na tronie papieskim, na którym 
normalnie zasiada by papie , umie cili wizerunek z Matk  Bo-
sk  Cz stochowsk , patronk  ich kraju. Na odwrocie wizerunku 
kto  ju  wcze niej umie ci  napis: Niech Nasza Pani chroni Ojca 

wi tego od z ego. Ludzie otoczyli obraz, a watyka skie g o ni-
ki zacz y rozbrzmiewa  s owami modlitwy ró a cowej.

O godzinie dwudziestej t um ci gle trwa  w modlitwie na 
placu, gdy og oszono wiadomo  o stanie zdrowia Jana Paw a II. 
Chocia  operacja jeszcze si  nie zako czy a, jego yciu nie za-
gra a o niebezpiecze stwo. T um zacz  si  rozchodzi  w ufno-
ci, e Bóg wys ucha  wo ania Maryi o ycie papie a.  

                Oddanie, z jakim papie  Jan Pawe  II odnosi  si  do Maryi, 
jest charakterystyczne dla rozwijaj cego si  ruchu w onie Ko-
cio a katolickiego – ruchu, który rozprzestrzenia si  na ca ym 
wiecie. Jego pocz tków nale y szuka  w roku 1830, w pierw-

szym z ca ej serii rzekomych objawie  maryjnych, które od tego 
czasu mia y miejsce w ró nych cz ciach wiata, przede wszyst-
kim w Europie. Najs ynniejszymi miejscami tych objawie  s : 
Pary  (Francja, 1830), La Salette (Francja, 1846), Lourdes (Fran-
cja, 1858), Knock (Irlandia, 1879), Fatima (Portugalia, 1917), 
Beauraing (Belgia, 1932) i Banneaux (Belgia, 1933). Ko ció  



katolicki oficjalnie uzna  wszystkie te wydarzenia za autentycz-
ne objawienia [67].                

   Ukazuj c si  ró nym ludziom, Maryja wzywa a katolików 
do pokuty, nawrócenia i odmawiania modlitwy ró a cowej 
w intencji nawrócenia grzeszników i o pokój na wiecie. Prosi a 
równie  o wi ksze po wi cenie si  wiernych jej osobie, ze szcze-
gólnym podkre leniem tytu ów Niepokalanego Serca i Niepoka-
lanego Pocz cia.   

    W wyniku tych objawie  dosz o do rozwini cia si  ró nych 
praktyk religijnych, takich jak noszenie cudownych medalionów 
i szkaplerzy z wizerunkiem Maryi. Jeszcze w XIV wieku Mary-
ja ukaza a si  papie owi Janowi XXII (1316-1334), przez którego 
wezwa a katolików do noszenia szkaplerza – dwóch kawa ków 
materia u (cz sto z odpowiednimi wizerunkami), po czonych 
sznurem, zawieszanych na szyi. Maryja obieca a papie owi Ja-
nowi, e katolicy umieraj cy ze szkaplerzem, b d  uwolnieni 
z czy ca w pierwsz  sobot  po swojej mierci  [257]    .

  Miejsca objawie  maryjnych sta y si  wa nymi o rodkami 
pobo no ci katolickiej. Ka dego roku pi  i pó  miliona piel-
grzymów katolickich odwiedza Lourdes. Prawie tyle samo gro-
madzi si  w Fatimie oraz w Guadalupe w Meksyku – w miejscu 
wcze niejszego objawienia Maryi w roku 1531.  

  W Europie rodkowej najwa niejszym o rodkiem kultu 
maryjnego sta a si  Cz stochowa, w której przechowuje si  cu-
downy obraz Matki Bo ej, drewnian  ikon  z Czarn  Madonn , 
pochodz c  z XIV wieku. Rosn c  popularno  Matki Boskiej 
Cz stochowskiej nale y przypisa  w pierwszym rz dzie odda-
niu, jak  darzy  j  sam papie  Jan Pawe  II oraz jego cz stym 
wizytom na Jasnej Górze. Po o on  niedaleko Krakowa Cz sto-
chow  odwiedza rokrocznie oko o pi  milionów wiernych Ko-
cio a katolickiego.  

  W miar  upowszechniania si  kultu maryjnego coraz po-
wszechniejsze staj  si  równie  twierdzenia o kolejnych obja-
wieniach. W ród najnowszych objawie  najs ynniejsze z nich 
mia y miejsce w Medziugorie, w Bo ni-Hercegowinie. Sze ciu 



m odych mieszka ców wioski twierdzi o, e Naj wi tsza Pan-
na ukazywa a si  jednemu lub kilkorgu z nich prawie codzien-
nie pocz wszy od 1981 roku. Cho  Ko ció  oficjalnie nie uzna  
prawdziwo ci tych twierdze , od pocz tku objawie  w Medziu-
gorie miejsce to odwiedzi o ponad 10 milionów katolików.  

       Papie  Jan Pawe  II by  tylko jednym z kilku ostatnich pa-
pie y, którzy promowali wspó czesny ruch maryjny. Papie e ci 
opublikowali liczne encykliki, w których bronili cnót Maryi, jej 
nieustaj cego dziewictwa oraz wstawienniczej roli Matki Bo ej. 
     Szczególne znaczenie maj  w tym kontek cie dwa dokumenty: 
Ineffabilis Deus papie a Piusa IX z 1854 roku, definiuj cy do-
gmat Niepokalanego Pocz cia Maryi oraz Munificentissimus 
Deus papie a Piusa XII z 1950 roku, który definiuje dogmat 
Wniebowzi cia Maryi.            

[411, 490-493, 508]

Wywy szona pozycja Maryi w Ko ciele katolickim wyp ywa 
ze zrozumienia jej szczególnej roli w dziele zbawienia. Zdaniem 
Ko cio a rola ta zacz a si  ju  w odwiecznej przesz o ci [488]:

   Niewys owiony Bóg […] od pocz tku i przed 
wiekami wybra  matk  dla swego Jednorodzone-
go Syna i przeznaczy  J , aby w b ogos awionej 
pe ni czasów sta  si  w Niej cia em i tak J  umi-
owa  przed wszystkimi innymi stworzeniami, 
e w Niej jednej najbardziej sobie upodoba .

Ineffabilis Deus  [258]   

 Ko ció  naucza, e aby Maryja mog a sta  si  „odpowiednim 
mieszkaniem dla Chrystusa”  [259], Bóg zdecydowa  si  zachowa  
j  od ska enia grzechem Adama. W 1854 roku Ko ció  oficjalnie 
zdefiniowa  t  doktryn  jako dogmat Niepokalanego Pocz cia 
Maryi [491]:

   Og aszamy, orzekamy i okre lamy, e nauka, 
która utrzymuje, i  Naj wi tsza Maryja Panna od 



pierwszej chwili swego pocz cia – moc  szcze-
gólnej aski i przywileju wszechmocnego Boga, 
moc  przewidzianych zas ug Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela rodzaju ludzkiego – zosta a zacho-
wana jako nietkni ta od wszelkiej zmazy grze-
chu pierworodnego, jest prawd  przez Boga 
objawion  i dlatego wszyscy wierni powinni 
w ni  wytrwale i bez wahania wierzy .

Ineffabilis Deus  [260]   

Nale y zwróci  uwag , e Niepokalane Pocz cie odnosi si  
do pocz cia Maryi, a nie do pocz cia Chrystusa czy Jego naro-
dzin z dziewicy. Jak twierdzi Ko ció , Maryja zosta a stworzona 
bez grzesznej natury i sama by a „zawsze wolna od wszelkiej 
zmazy grzechu oraz ca a pi kna i doskona a”  [261], „przez ca e y-
cie pozosta a wolna od wszelkiego grzechu osobistego” (493). Jej 
wi ta niewinno  i wi to  s  tak doskona e, e „poni ej Boga 

nie ma nic wi kszego i której oprócz Boga nikt my l  nie mo e 
dosi gn ”  [262]  .

[484-489, 495-511]

  Zgodnie z Pismem wi tym, Ko ció  katolicki naucza, e 
gdy anio  Gabriel ukaza  si  Maryi, zwiastuj c Bo y plan zro-
dzenia „Syna Najwy szego” ( k 1,32), Maryja odpowiedzia a 
„Oto ja s u ebnica Pa ska, niech mi si  stanie wed ug s owa 
twego” ( k 1,38).  

 Wed ug Pisma wi tego, pó niej nast pi o cudowne pocz -
cie, przez które Maryja, pozostaj c dziewic , „znalaz a si  brze-
mienn  za spraw  Ducha wi tego” (Mt 1,18).  Pod koniec ci y 
Maryja urodzi a Syna i nada a Mu imi  Jezus.

  Ko ció  katolicki naucza, e narodziny Jezusa by y tak cu-
downe jak Jego pocz cie, bo zdaniem Ko cio a Maryja nie do-
wiadczy a adnego bólu zwi zanego z porodem: „Ewie powie-

dziano: W bólu b dziesz rodzi a dzieci (Rdz 3,16).  Maryja zosta a 



wy czona spod tego prawa”  [263].  Ponadto Ko ció  utrzymuje, e 
Bóg zachowa  „nienaruszon  czysto  dziewicz ” Maryi  [264] [499]. 
To znaczy, e Chrystus zosta :

[…] zrodzony ze swej Matki bez jakiegokol-
wiek naruszenia jej macierzy skiego dziewic-
twa […]. Tak jak promienie s o ca przechodz  
przez tward  substancj  szk a bez jej naruszenia 
czy z amania, tak te  w podobny, ale i dosko-
nalszy sposób Jezus Chrystus wyszed  z ona 
swej matki, bez szkody dla jej macierzy skiego 
dziewictwa.

The Roman Catechism  [265]  

  Co wi cej, cho  Maryja by a po lubiona Józefowi, Ko ció  
naucza, e po urodzeniu Jezusa pozosta a „niepokalan  i wiecz-
n ”  [266] dziewic , powstrzymuj c si  od wszelkich kontaktów 
seksualnych ze swoim m em.  Ko ció  nazywa Maryj  „Naj-
wi tsz  Maryj  zawsze Dziewic ”  [267], „Królow  Dziewic”  [268] 

i „Naj wi tsz  Matk  Boga, zawsze Dziewic ” (721).   

[966, 974]

Maj c na uwadze bezgrzeszn  doskona o  Maryi, Ko ció  
katolicki naucza, e cia o Maryi nie uleg o rozk adowi po mier-
ci. Bóg w cudowny sposób wzi  j  do nieba. Ta doktryna, znana 
jako dogmat Wniebowzi cia Maryi, zosta a zdefiniowana przez 
Ko ció  w 1950 roku:

   Og aszamy, wyja niamy i okre lamy jako do-
gmat przez Boga objawiony, e Niepokalana Bo-
garodzica zawsze Dziewica Maryja, po zako -
czeniu biegu ziemskiego ycia, zosta a z cia em 
i dusz  wzi ta do niebieskiej chwa y.

Munificentissimus Deus  [269]      



 Biblijny portret Maryi znacz co ró ni si  od tego, który 
przedstawia Ko ció  katolicki. Stary Testament wspomina Ma-
ryj  jedynie mimochodem w kilku fragmentach o charakterze 
prorockim  [270].  Przyk adowo, Izajasz pisze: „Oto Panna pocznie 
i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14).  
 Micheasz opowiada o czasach, gdy ydowska niewiasta b dzie 
mia a bóle porodowe i urodzi Mesjasza w Betlejem (Mi 5,2-3). 

  W Nowym Testamencie z oczywistych wzgl dów Maryja 
odgrywa znacz c  rol  podczas narodzin Chrystusa, jego nie-
mowl ctwa i ucieczki do Egiptu (Mt 1,2; k 1,26-2,40).     Biblia 
wspomina o niej nast pnie, gdy wraz z Józefem zabrali dwuna-
stoletniego Jezusa do Jerozolimy ( k 2,41-52).     W ka dej z tych 
relacji Maryja jawi si  jako kobieta, która by a wiern  i pokorn  
s u ebnic  Boga ( k 1,38; k 1,46-55).  

Kolejna nowotestamentowa wzmianka o Maryi pojawia si  
przy okazji rozpocz cia przez Jezusa publicznej dzia alno ci 
w wieku 30 lat.  Znajdujemy matk  wraz z jej Synem podczas 
uczty weselnej w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11).   Powiadomiwszy 
Jezusa o tym, e sko czy o si  wino, Maryja zwraca si  do s u-

cych: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).  To 
jej ostatnie s owa zanotowane w Pi mie wi tym. Stanowi  do-
skona e wskazanie dla tych, którzy pragn  podoba  si  Bogu.

 Nast pnie Maryja uda a si  wraz z Jezusem do Kafarnaum, 
gdzie zatrzymali si  na „kilka dni” (J 2,12).  Poniewa  nie ma 
adnej wzmianki o tym, e Maryja towarzyszy a Jezusowi 

w dalszych etapach Jego s u by, najwyra niej powróci a do 
Nazaretu.

W pozosta ej cz ci historycznych relacji zawartych w No-
wym Testamencie znajdujemy tylko trzy inne wzmianki o Ma-
ryi.   Pierwsza pojawia si  mniej wi cej w po owie publicznej 
dzia alno ci Jezusa (Mk 3,20-21; Mk 3,31-35).    Maryja i jej po-
zostali synowie przybyli do Kafarnaum w poszukiwaniu Je-
zusa, „ eby Go powstrzyma . Mówiono bowiem: Odszed  od 



zmys ów” (Mk 3,21).  To wydarzenie rodzi pewne w tpliwo ci 
co do tego, w jakim stopniu nawet sama Maryja rozumia a to -
samo  i misj  Pana.

Nast pna wzmianka o Maryi w Pi mie wi tym to chwila 
ukrzy owania Pana.  Jan opisuje j  jako stoj c  pod krzy em 
(J 19,25).  W najtrudniejszym momencie ujawnia si  wyra nie 
jej mi o  i oddanie dla Syna.

Ostatnia wzmianka o Maryi w historycznych relacjach no-
wotestamentowych pojawia si  po wniebowst pieniu Pana. 
Aposto owie powrócili do Jerozolimy i zebrali si  w sali na gó-
rze.  Tam modlili si  „razem z niewiastami, z Maryj , Matk  
Jezusa” (Dz 1,14). 

Poni ej przedstawiono fragmenty odnosz ce si  do Maryi, 
które mo na znale  w Nowym Testamencie:

  Narodziny i dzieci stwo Chrystusa: Mt 1,2; k 1,26-2,40  

 Jezus pozostawiony w wi tyni w wieku 12 lat: k 2,41-51 

 Przyj cie weselne w Kanie Galilejskiej: J 2,1-11 

 Krótka wizyta w Kafarnaum: J 2,12 

   Przybycie Maryi i braci Jezusa do Kafarnaum: 
Mt 12,46-50; Mk 3,20-35; k 8,19-21   

   W tpi cy podwa aj  pochodzenie Jezusa: Mt 13,55-56; 
Mk 6,3-4; J 6,42   

 Ukrzy owanie Jezusa: J 19,25-27 

 Modlitwa po wniebowst pieniu Chrystusa: Dz 1,14 

  Wzmianki w pismach Paw a: Rz 1,3; Ga 4,4  

W swoich pismach Pawe  wzmiankuje Maryj  dwukrotnie, ale 
nie wymienia jej z imienia.  W Li cie do Rzymian pisze o Synu 
Bo ym, „pochodz cym wed ug cia a z rodu Dawida” (Rz 1,3).  
 W Li cie do Galatów Pawe  stwierdza: „Gdy jednak nadesz a 
pe nia czasu, zes a  Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, 
zrodzonego pod Prawem” (Ga 4,4). 



Pismo wi te nie mówi nic na temat dalszych losów Maryi, 
jej mierci czy pogrzebu. Nie ma adnych opisów jej charakteru, 
cnót czy wygl du fizycznego. Nie ma równie  adnych biblij-
nych przyk adów modlitwy zanoszonej do Maryi lub oddaj cej 
jej cze . 

Po pierwszej lekturze Pisma wi tego wielu katolików jest 
zaskoczonych, jak ma o mówi si  w nim o Maryi. Co istotniej-
sze, Pismo wi te przeczy wielu elementom nauczania ko ciel-
nego na jej temat:

Maryja by a matk  Jezusa, ale nie matk  Boga 30.

Maryja by a dziewic , ale nie wiecznie dziewic .

Maryja by a grzesznikiem, a nie bezgrzeszn  wi t .

 Cho  nie ma adnego biblijnego precedensu dla takiego sta-
nowiska, Ko ció  katolicki czci Maryj  jako Matk  Boga [963, 971, 

2677]. Argumentacja przebiega nast puj co: Skoro Jezus jest Bo-
giem, a Maryja jest matk  Jezusa, to Maryja musi by  Matk  
Boga [495, 509]. 

Jednak Biblia nigdy nie nazywa Maryi Matk  Boga, a to 
z bardzo prostego powodu: Bóg nie ma matki. Kto  s usznie 
zauwa y , e tak jak ludzka natura Chrystusa nie ma ojca, tak 
jego boska natura nie ma matki.   Tak wi c Biblia s usznie okre la 
Maryj  mianem „Matki Jezusa” (J 2,1; Dz 1,14), ale nigdy nie 
nazywa jej Matk  Boga.  

 Uczeni katoliccy odpieraj  ten zarzut twierdz c, e Tradycja 
po wiadcza z ca  moc  u ycie tego tytu u.  Przypominaj , e 
Sobór w Efezie (431 r.) oficjalnie usankcjonowa  praktyk  zwra-
cania si  do Maryi jako Matki Bo ej [466, 495]  [272] .

   Jednak Sobór Efeski wcale nie przypomina  spotkania 
duchowych chrze cijan, szukaj cych z modlitw  woli Bo ej. 

 30.  Czyli ani Matk  Bo  ani Matk  Bosk  (przyp. red.).



    Dwaj w adcy rz dz cy wspólnie imperium, Teodozjusz II 
i Walentynian III, zwo ali Sobór w Efezie na pro b  Nestoriusza 
(zmar ego oko o 451 r.), Patriarchy Konstantynopola.     Nestoriusz 
poszukiwa  okazji do obrony w asnej osoby. Lokalny sobór 
zwo any rok wcze niej w Rzymie pot pi  go za krytyk  
u ywania w odniesieniu do Maryi greckiego tytu u theotokos, 
oznaczaj cego Bo  rodzicielk . Nestoriusz by  zagorza ym 
przeciwnikiem arianizmu i g oszonej przez ten ruch nauki, 
e Chrystus jest stworzeniem. Nestoriusz obawia  si , e 

nazywanie Maryi Bo  rodzicielk  prowadzi do tej samej herezji, 
a mianowicie uznania, e Maryja da a pocz tek istnienia osobie 
Trójjedynego Boga.   

   Sobór Efeski sta  si  aren  zwalczaj cych si  ugrupowa  
oraz miejscem uprawiania polityki ko cielnej. Historycy opisuj  
ten sobór jako miejsce jednych z najbardziej odra aj cych walk 
w historii Ko cio a. Zanim wszyscy biskupi zd yli zjawi  si  
na miejscu, i jeszcze przed przybyciem samego Nestoriusza, 
jego przeciwnicy oskar yli go o dzielenie Chrystusa na dwie 
odr bne osoby. Cho  nie ma pewno ci, e Nestoriusz wyznawa  
tego rodzaju pogl dy, sobór uzna  go za heretyka, a 34 biskupów, 
którzy stan li po jego stronie, za odst pców. Nast pnie sobór za-
twierdzi  u ywanie tytu u theotokos, Bo a rodzicielka, w odnie-
sieniu do Maryi, chocia  jasno odrzuci  jakiekolwiek sugestie, 
e Chrystus jest stworzeniem [466].

To w a nie termin theotokos jest dzisiaj t umaczony przez 
Ko ció  katolicki w najwznio lejszy mo liwy sposób jako Mat-
ka Bo a. Jednak maj c na uwadze gloryfikacj  Maryi w katoli-
cyzmie, brak biblijnego precedensu dla u ycia tego tytu u oraz 
historyczny kontekst Soboru w Efezie, chrze cijanie nie powinni 
odwo ywa  si  do tego tytu u, a zamiast tego winni raczej u y-
wa  okre le  wyst puj cych faktycznie w Biblii.    

  Pismo wi te naucza, e Maryja pocz a dziecko z mocy 
Ducha wi tego mimo tego, i  by a dziewic  ( k 1,26-35).  



Natomiast nie mówi niczego na temat zachowania przez Boga 
„nienaruszonej czysto ci dziewiczej”  [273] Maryi w trakcie poro-
du ani na temat powstrzymywania si  przez Maryj  od kontak-
tów seksualnych ze swoim m em po urodzeniu Chrystusa.

Ko ció  katolicki opiera swoje przekonanie o wiecznym dzie-
wictwie Maryi na podstawie Tradycji oraz rozwa a  filozoficz-
nych.   Tomasz z Akwinu przedstawi  cztery powody, dla których 
ta nauka jest s uszna  [274]:

Poniewa  Chrystus jest „Jednorodzonym Synem Ojca”, 
wi c „podobnie te  wypada o, aby On by  Jednorodzo-
nym Synem Matki”  [275].

Akt ma e ski z Józefem sprofanowa by dziewicze ono 
Maryi. By oby to zniewag  dla Ducha wi tego, którego 
wi tyni  sta o si  jej ono  [276].

Gdyby Maryja z w asnej woli chcia a utraci  cudownie 
zachowane dziewictwo przez stosunek cielesny z Józe-
fem, to ubli a oby to jej godno ci i wi to ci. Taki czyn 
wiadczy by o jej niewdzi czno ci i nieusatysfakcjonowa-

niu bycia matk  Jezusa  [277].

 „By oby wreszcie szczytem zuchwalstwa ze strony Jó-
zefa”  [278], „gdyby usi owa  zbezcze ci ”  [279] Maryj , wie-
dz c, e pocz a z mocy Ducha wi tego.   

  Tomasz z Akwinu dochodzi do nast puj cego wniosku: „To-
te  trzeba stwierdzi  po prostu, e Matka Bo a, jak pocz a 
w dziewictwie, tak te  zrodzi a Chrystusa i pozosta a Dziewic  
na zawsze”  [280]  .

Chocia  mo na by wiele powiedzie  na temat rozumienia sto-
sunku ma e skiego przez Tomasza z Akwinu, z perspektywy 
omawianego przez nas zagadnienia du o wa niejszy jest fakt, 
e Ko ció  daje sobie prawo do og oszenia jako dogmatu wia-

ry doktryny, która nie ma podstawy biblijnej. To bardzo istotne 
spostrze enie, poniewa  Pismo wi te nie tylko nie potwierdza 
nauki o wiecznym dziewictwie Maryi, ale prowadzi nas do dia-
metralnie odmiennego wniosku. 



 Kilka razy pojawiaj  si  w Pi mie wi tym wzmianki o wy-
darzeniach, w których brali udzia  przyrodni bracia i przyrod-
nie siostry Jezusa. Pierwsza z tych wzmianek wi e si  z we-
selem w Kanie Galilejskiej.  Pismo wi te mówi, e Jezus uda  
si  do Kafarnaum ze swoj  matk , bra mi i uczniami (J 2,12).  
   Nast pnie czytamy, e „Matka i bracia” Chrystusa poszukiwali 
Go w Kafarnaum (Mt 12,46; zobacz tak e Mk 3,31 i k 8,19).    
  Nied ugo potem przeciwnicy Chrystusa pytaj : „Czy  nie jest 
On synem cie li? Czy Jego Matce nie jest na imi  Mariam, 
a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Tak e Jego sio-
stry czy nie yj  wszystkie u nas?” (Mt 13,55-56; zobacz tak e 
Mk 6,3-4).     W ostatnim roku ycia Jezusa Jego w a ni bracia 

[828, 946-962, 2683-2684]

Ko ció  katolicki kanonizowa  wielu nie yj cych bohaterów wiary, 
przyznaj c im tytu  wi tych. Ze wzgl du na ich znakomite cnoty i zas ugi, 
Ko ció  wierzy, e wi ci s  ju  w niebie. S u  wiernym na ziemi jako 
„wzory i or downicy” (828).

Katolicy mog  zwróci  si  z pro b  do wi tych, tak jak zwracaj  si  
do Maryi, aby wstawiali si  za nimi u Boga. Jest to mo liwe dzi ki komunii 
wi tych [954-962, 1474-1475]. Ko ció  opisuje t  komuni  jako mistyczn  wi  

i wspó prac  mi dzy wszystkimi katolikami – yj cymi na ziemi, cierpi -
cymi w czy cu oraz ciesz cymi si  chwa  nieba [954, 1689].

Modlitwy wi tych s  „szczególnie skuteczne, poniewa  kochaj  oni 
Boga z wielkim oddaniem i mog  powo a  si  na swoje zas ugi oraz ofiary 
poniesione za ycia na ziemi”  [281] [956]. Ko ció  radzi katolikom, by przyst -
powali do Boga za po rednictwem wi tych, poniewa  „jest wiele darów, 
których Bóg nie udziela bez po rednika czy or downika”  [282].

 Katolicy wybieraj  wi tego, do którego chc  si  modli , w zale no ci 
od potrzeby, zawodu lub kraju. Poni ej przedstawiono wybranych wi tych 
oraz sfery ich patronatu:

 wi ty Jan Bo y – pacjenci cierpi cy na serce 

 wi ty B a ej – choroby gard a 

 wi ta ucja – choroby oczu 

 wi ty Franciszek Salezy – g usi 



naigrywaj  si  z Niego (J 7,2-10), a aposto  Jan komentuje to 
zdarzenie w nast puj cy sposób: „Bo nawet Jego bracia nie wie-
rzyli w Niego” (J 7,5).   

Po pewnym czasie bracia Pa scy najwyra niej nawrócili 
si  i uwierzyli w Niego.  ukasz pisze, e po wniebowst pie-
niu aposto owie zebrali si  na modlitwie „razem z niewiastami, 
Maryj , Matk  Jezusa, i bra mi Jego” (Dz 1,14).     Du o pó niej 
Pawe  pisze, e gdy przyby  do Jerozolimy, uda  si  na spotka-
nie z „Jakubem, bratem Pa skim” (Ga 1,19), który w tym czasie 
by  jednym z przywódców w ko ciele jerozolimskim (Ga 2,9-12; 
Dz 15,13-21).     W 1 Li cie do Koryntian Pawe  równie  wspomina 
„braci Pa skich” (1 Kor 9,5). 

 wi ty Tomasz z Akwinu – uczniowie 

 wi ta Monika – matki 

 wi ty Mateusz – poborcy podatkowi 

 wi ty Józef – stolarze 

 wi ty Miko aj z Miry – mosty 

 wi ty Walenty – pozdrowienia 

 wi ty Franciszek z Asy u – zwierz ta 

 wi ta Klara z Asy u – telewizja 

 wi ty Antoni – rzeczy zagubione 

 wi ty Juda – sprawy beznadziejne 

 wi ty Bonifacy – Niemcy 

 wi ty Patryk – Irlandia 

 Matka Boska z Guadalupy – Meksyk 

  Niepokalane Pocz cie Maryi – Brazylia   

 Natomiast Pismo wi te nazywa wi tymi wszystkich prawdziwie 
wierz cych, maj c na uwadze ich pozycj  w Chrystusie (Ef 1,1).   Oni „zo-
stali u wi ceni w Jezusie Chrystusie i powo ani do wi to ci” (1 Kor 1,2).  
 Je li chodzi o katolick  praktyk  zwracania si  do duchów osób zmar ych, 
ma ona wi cej wspólnego ze spirytyzmem i wró biarstwem ni  z chrze ci-
ja sk  pobo no ci  (Pwt 18,10-11).   



Uczeni katoliccy rozprawiaj  si  z tymi fragmentami utrzy-
muj c, e wszystkie one odnosz  si  do kuzynów Pana, a nie do 
przyrodnich braci czy sióstr Jezusa. Twierdz , i  ydzi cz sto 
pos ugiwali si  okre leniem „bracia” w odniesieniu do bliskich 
krewnych [500].

Nie wiadomo, w jaki sposób uczeni ci wiedz , e to w a nie 
kuzyni, a nie bracia i siostry, kryj  si  za tymi wzmiankami 
w Nowym Testamencie. Prawd  jest, e greckie odpowiedniki 
s ów brat (adelphos) i siostra (adelphe) mo na rozumie  szerzej. 
Ale ich podstawowe znaczenie odnosi si  do wi zi wynikaj cej 
z posiadania wspólnych rodziców. O ile kontekst nie wskazuje 
na co  innego, takie jest podstawowe znaczenie tych s ów, za-
mierzone przez autora. Gdyby Duch wi ty chcia , eby chrze-
cijanie czcili Maryj  jako wiecznie dziewic , nie dopu ci by do 

okre lania krewnych Jezusa jako braci i sióstr bez dodatkowego 
wyja nienia.

Ponadto, gdyby Duch wi ty chcia  wyrazi  nieco mniej bli-
ski stosunek ni  wi  bratersk  czy siostrzan , dost pne by y 
dwa inne greckie s owa.  Pawe  pos uguje si  s owem anepios 
(kuzyn) w odniesieniu do Marka, „kuzyna Barnaby” (Kol 4,10).  
 ukasz u ywa terminu sungenis, który oddaje szersze znaczenie 
pokrewie stwa, nazywaj c El biet  „krewn ” Maryi ( k 1,36). 

Dodatkowo, w psalmach mesjanistycznych znajdujemy pro-
roctwo o wrogo ci, jakiej Pan Jezus pocz tkowo do wiadcza  ze 
strony swych braci.  Mesjasz ali si : „Dla braci moich sta em 
si  obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki” (Ps 69,9).  Nie 
mo na by o ja niej przedstawi  relacji istniej cej mi dzy bra mi 
i matk  Jezusa.

  W ko cu Mateusz pisze, e po wzi ciu Maryi za on  Józef 
„nie zbli a  si  do niej, a  porodzi a Syna” (Mt 1,25).  Wnioski 
nasuwaj  si  same. 

B d c potomkiem Adama, Maryja urodzi a si  grzeszna, 
tak jak wszyscy inni ludzie.  Pismo wi te mówi, e „jak przez 



jednego cz owieka grzech wszed  do wiata, a przez grzech 
mier , i w ten sposób mier  przesz a na wszystkich ludzi, po-

niewa  wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5,12). 
 Mimo to Ko ció  katolicki podtrzymuje doktryn  o Niepoka-

lanym Pocz ciu – mianowicie naucza, e Maryja „od pierwszej 
chwili swego pocz cia […] zosta a zachowana jako nietkni ta 
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”  [283] [491].  Uczeni ka-
toliccy twierdz , e to przekonanie wyra a opisane w Pi mie 

wi tym Zwiastowanie, zapowied  wcielenia Chrystusa, prze-
kazan  Maryi przez anio a Gabriela: „B d  pozdrowiona, aski 
pe na, Pan z Tob , b ogos awiona jeste  mi dzy niewiastami” 
( k 1,28) [490-491]. Zdaniem Ko cio a w tym stwierdzeniu zawiera 
si  prawda, e Maryja „nigdy nie by a pod przekle stwem”  [284] 
oraz e by a ca kowicie „wolna od osobistej czy dziedzicznej 
zmazy”  [285] .

Jednak anio  Gabriel nigdy nie powiedzia  do Maryi, e jest 
„ aski pe na” ( k 1,28). W tym miejscu katolickie przek ady 
Pisma wi tego opieraj  si  na tek cie aci skim. W t umacze-
niu z greckiego orygina u werset ten brzmi nast puj co: „B d  
pozdrowiona, ask  obdarzona, Pan jest z tob ” ( k 1,28). Bóg 
uprzywilejowa  Maryj , wybieraj c j  na matk  swojego Syna, 
a nie zachowuj c j  od grzechu Adama. Pob ogos awi  j  „mi -
dzy niewiastami” ( k 1,28), a nie ponad niewiastami. 

   Biblia naucza, e jedyn  osob  bez grzechu, która kiedykol-
wiek y a na ziemi, by  Pan Jezus Chrystus (2 Kor 5,21; 1 P 2,22; 
1 J 3,5).     W tym wzgl dzie Pismo wi te nie pozostawia miejsca 
na aden wyj tek: „Bo nie ma na ziemi cz owieka sprawiedliwe-
go, który by zawsze post powa  dobrze, a nigdy nie zgrzeszy ” 
(Koh 7,20).   Anio owie w niebie oddaj  Panu cze , og aszaj c: „Ty 
sam jeste  wi ty” (Ap 15,4).   Pan Jezus powiedzia : „Nikt nie jest 
dobry, tylko sam Bóg” ( k 18,19).   Pawe  pisze: „wszyscy bowiem 
zgrzeszyli i pozbawieni s  chwa y Bo ej” (Rz 3,23)  oraz:

 Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego 
[…] nie ma takiego, co dobrze czyni, zgo a ani 
jednego.

List do Rzymian 3,10-12 



Maryja, tak ka dy inny cz owiek, by a grzesznikiem potrze-
buj cym odkupienia.  Sama uzna a taki stan, gdy modli a si  na-
st puj cymi s owami: „Wielbi dusza moja Pana i raduje si  duch 
mój w Bogu, moim Zbawcy” ( k 1,46-47). 

Ko ció  uznaje, e Maryja zosta a odkupiona, ale jedynie 
z d ugu grzechu pierworodnego. Twierdzi, e Maryja nie zosta-
a odkupiona ze zmazy grzechu, poniewa  „zosta a zachowa-

na jako nietkni ta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodne-
go”  [286] [491-492, 508].

W Pi mie wi tym nie znajdziemy takiego rozró nienia.     Fakt 
mierci Maryi jest wystarczaj cym dowodem na to, e zosta a 

poddana pe nej karze za grzech (Rdz 2,17; Rdz 3,19; Rz 6,23).   

W tym miejscu Ko ció  znowu wyra a odmienne zdanie. 
Twierdzi, e Maryja nie umar a z powodu grzechu osobistego 
czy odziedziczonego  [287]. Umar a dlatego, e „spodoba o si  
Bogu, aby Maryja we wszystkim upodobni a si  do Jezusa. Tak 
jak Syn umar , tak s usznym by o równie , eby umar a i mat-
ka”  [288]. Ponadto, zdaniem Ko cio a Bóg zabra  Maryj  ciele nie 
do nieba. Jej cia o nie uleg o zepsuciu w grobie pod przekle -
stwem grzechu, poniewa  by a bezgrzeszna. 

   W dokumencie definiuj cym Wniebowzi cie Maryi papie  
Pius XII cytuje kilka fragmentów z Pisma wi tego w celu wy-
kazania biblijnych podstaw tej doktryny  [289]. Uznaje jednocze-
nie, e „cz sto zdarzaj  si  teologowie i wi ci kaznodzieje, 

którzy, aby wyja ni  swoj  wiar  we Wniebowzi cie, w swo-
bodny sposób przytaczaj  wydarzenia i s owa zaczerpni te z Pi-
sma wi tego”  [290]. W rzeczywisto ci aden z cytowanych przez 
papie a wersetów nie ma nic wspólnego z Wniebowzi ciem Ma-
ryi.  Tylko jeden – ( k 1,28) – odnosi si  do jej osoby.  Niemniej 
jednak papie  decyduje si  je przytoczy .    

Maryja Ko cio a katolickiego nie jest Maryj  Biblii. Pismo 
wi te nie mówi niczego na temat kobiety pocz tej bez grzechu, 

doskona ej i bezgrzesznej, zawsze dziewicy, wzi tej do nieba.



Mimo to Ko ció  przyznaj c wi ksz  rang  Tradycji i ludz-
kiemu rozumowaniu ni  Pismu wi temu, og osi  dziewic  Ma-
ryj  – zawsze dziewic  Maryj , matk  Jezusa – Matk  Boga, 
a niewiast , któr  Bóg obdarzy  ask  – Maryj  pe n  aski. 
W d eniu do wywy szenia Maryi Ko ció  zniekszta ci  i zi-
gnorowa  jasne nauczanie Pisma wi tego.  Porzuciwszy prawd  
i bezpiecze stwo wynikaj ce z Pisma wi tego, Ko ció  katolic-
ki nara a swych wiernych na niebezpieczne, „mistyczne” obja-
wienia istoty duchowej, która okre la si  jako Maryja i propagu-
je w asn  osob . Objawienia te odwiod y katolików od pe nego 
oddania Chrystusowi i zale no ci w kwestii zbawienia tylko od 
Niego. Niezale nie od tego, czy maj  charakter rzeczywisty, czy 
wyimaginowany, owoce owych objawie  wskazuj , e nie po-
chodz  one od Boga. 


