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Bibliotheca Kolbiana

Z prawdziwą radością oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tom serii 
wydawniczej Bibliotheca Kolbiana. Tytuł serii pochodzi od nazwiska jednego 
z największych polskich Świętych – Ojca Maksymiliana Kolbego. Ten Szaleniec 
Niepokalanej marzył o tym, aby kiedyś w Niepokalanowie powstał ośrodek na-
ukowy szerzący cześć i kult Najświętszej Maryi Panny. W roku 1933 pisał: „Jeżeli 
Niepokalana zechce – założymy Akademię Maryjną, aby w niej studiować, wy-
kładać, publikować na cały świat, kim jest Niepokalana. Akademię – może  
z doktoratem z mariologii”. 

W pewnym sensie to pragnienie Ojca Maksymiliana zaczyna się spełniać.  
W roku 2009 w Niepokalanowie został  powołany do istnienia Instytut Maryjno-
-Kolbiański „Kolbianum”, którego zadaniem są poszukiwania teologiczne, sze-
rzenie czci Najświętszej Maryi Panny oraz kontynuowanie badań nad spuścizną 
duchową pozostawioną przez św. Maksymiliana.

Z kolei Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, widząc potrze-
bę prowadzenia studiów teologicznych ze specjalnością mariologiczną, po-
wołał do istnienia na Wydziale Teologicznym Ośrodek Naukowo-Badawczy  
w Niepokalanowie, aby we współpracy z Instytutem „Kolbianum” rozwijał ba-
dania i studia dotyczące Osoby Najświętszej Maryi Panny i Jej misji w historii 
zbawienia. Jedną z form działalności tegoż Ośrodka jest prowadzenie studiów 
doktoranckich i podyplomowych z mariologii. Działalność dydaktyczna zosta-
ła zapoczątkowana w październiku 2010 roku.

Pragnieniem zarówno profesorów, jak i studentów ośrodka teologicznego  
w Niepokalanowie jest, aby w serii wydawniczej Bibliotheca Kolbiana były 
publikowane najważniejsze osiągnięcia z dziedziny mariologii, tak profe-
sorów, jak i studentów „Kolbianum” oraz mariologów z innych ośrodków 
akademickich.

Dlatego jest dla mnie zaszczytem, że mogę zaprezentować pierwszy tom 
wspomnianej serii, autorstwa pani dr Iwony Zielonki, wykładowcy w naszym 
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Ośrodku Naukowo-Badawczym. Jak Pismo Święte jest fundamentem i podsta-
wowym źródłem dla pracy teologów i pobożności wiernych, tak niech ta roz-
prawa łącząca Biblię, liturgię i wiarę Ludu Bożego będzie dobrym początkiem 
dla całej serii wydawniczej Bibliotheca Kolbiana. Niech seria ta głosi chwałę 
Boga w Trójcy Świętej Jedynego, niech służy dziełu zbawienia ludzi i niech gło-
si cześć Tej, którą błogosławią wszystkie pokolenia ziemi.

O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMConv
Dyrektor Instytutu „Kolbianum“  

i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

Niepokalanów, 8 września 2011 r., w Święto Narodzenia NMP



Przedmowa

Pismo Święte stanowi duszę teologii i liturgii chrześcijańskiej. W centrum 
naszej wiary znajduje się prawda o Bogu, który w osobie Jezusa z Nazaretu stał 
się człowiekiem, objawiając bogactwo swego wewnętrznego życia. Wyznajemy, 
że Bóg jest Jedyny, lecz istnieje jako Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Źródło i naj-
ważniejsze oparcie dla poznawania Boga i przylgnięcia do Niego stanowi Pismo 
Święte, na którego kartach zostały utrwalone najważniejsze etapy historii zba-
wienia. Jej sedno to życie, działalność i nauczanie oraz męka, śmierć i zmart- 
wychwstanie Jezusa Chrystusa. Coraz głębsze poznawanie Boga staje się możli-
we dzięki coraz dojrzalszej wierze i mądrze uprawianej teologii. Coraz głębsze 
przeżywanie Boga staje się możliwe dzięki coraz dojrzalszej pobożności i po-
prawnie przygotowanej liturgii.      

Wyjątkowe miejsce w historii zbawienia zajmuje Maryja, Matka Jezusa. 
Aczkolwiek wyraźne wzmianki o Niej znajdujemy w Nowym Testamencie, 
jednak, analogicznie jak Syn, jest obecna również na kartach pierwszej czę-
ści Biblii chrześcijańskiej, znanej jako Stary Testament. Nie może być inaczej, 
skoro – zgodnie ze słowami św. Augustyna – „w Starym Testamencie kryje się 
Nowy, a w Nowym Testamencie wyjaśnia się Stary”. Właśnie dlatego Maryja 
ma też własne i wyjątkowe miejsce w chrześcijańskiej teologii i liturgii. Coraz 
dojrzalsza mariologia jest nieocenionym wsparciem dla głębszej i dojrzalszej 
pobożności maryjnej; z kolei bez roztropnej i poprawnej pobożności nie spo-
sób wyobrazić sobie owocnego uprawiania  mariologii. Ta świadomość znalazła 
pełny wyraz na II Soborze Watykańskim, w czym wielka zasługa biskupów pol-
skich, zwłaszcza kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. W rezulta-
cie odnowy posoborowej, podjętej i rozwijanej przez Pawła VI i Jana Pawła II, 
mariologia i pobożność maryjna zyskały wiele, wzajemnie siebie potrzebując 
i nawzajem się wzbogacając. Nowych cennych impulsów do utrwalania wię-
zi między Biblią a liturgią dostarczyła katolickim teologom i duszpasterzom 
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posynodalna adhortacja Benedykta XVI na temat słowa Bożego w życiu i mi-
sji Kościoła.       

Książka dr Iwony Zielonki stanowi ważny wkład na rzecz chrześcijańskiego, 
to znaczy chrystologicznego, a więc również mariologicznego, czytania, rozu-
mienia i objaśniania pierwszej części Biblii, czyli Starego Testamentu. Odbywa 
się ono podczas liturgii, zwłaszcza w uroczystości i święta maryjne, aczkol- 
wiek nie zawsze bywa wystarczająco pogłębione od strony egzegetycznej i teo-
logicznej. Paradoks polega na tym, że różne trudności nawarstwiły się głównie 
w ostatnich dziesięcioleciach, zdominowanych przez powszechne stosowanie 
diachronicznego podejścia do Biblii, preferującego metody historyczno-kry-
tyczne, najczęściej kosztem lektury uwzględniającej treść i perspektywy wiary 
chrześcijańskiej.  

Książka została podzielona na trzy rozdziały. Ich układ i zawartość dobrze 
odzwierciedlają trzy zasadnicze aspekty w spojrzeniu na Maryję i Jej udział  
w dziele zbawienia. Każdy rozdział i poszczególne paragrafy mają spójny i lo-
giczny schemat, który uwzględnia miejsce wybranego tekstu biblijnego w liturgii 
Kościoła katolickiego oraz zasadnicze aspekty jego naukowej egzegezy i teolo-
gii. Rozprawa została przygotowana ze znawstwem, starannie uwzględniając ist-
niejącą literaturę przedmiotu, tak biblijną, jak liturgiczną, zarówno polsko- jak  
i obcojęzyczną. Może i powinna być wykorzystana na wiele sposobów, przede 
wszystkim przez liturgistów i teologów liturgii, a także biblistów, dogmatyków 
i pastoralistów. Zapewne chętnie i z wielkim pożytkiem sięgną po tę książkę 
także duszpasterze, zwłaszcza ci, którzy zapalając wiernych do większej czci 
Najświętszej Maryi Panny, potrzebują i szukają zdrowych pomocy i inspiracji  
o profilu egzegetyczno-teologicznym, zakorzenionym w Biblii i nią karmionym.

 
Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Warszawa, 1 sierpnia 2011 r.  



Wprowadzenie

„Uwielbiam mego Boga; mój duch raduje się 

w Królu niebios (...) Wspaniałe światło promienio-

wać będzie na wszystkie krańce ziemi (...) A imię 

«Wybranej» przejdzie na wszystkie pokolenia” 

 (Tb 13,9.13)

Temat niniejszego opracowania jest złożony i obejmuje szeroki zakres ba-
dań biblijnych. Powszechnie się uważa, że Biblia bardzo mało mówi o Maryi, 
a jeśli jest ona obecna, to tylko w NT. Można się zgodzić z tym twierdzeniem,  
jeśli wziąć pod uwagę tylko dosłowne odniesienia do Maryi w Biblii. Takie tek-
sty rzeczywiście znajdują się tylko w NT i nie są zbyt liczne. Mimo tego, treść 
ich jest bardzo bogata. Czy więc w ogóle zasadne jest mówienie o Maryi w ST? 
A jeśli tak, to w jaki sposób? Niniejsza praca stanowi próbę odpowiedzi na te 
pytania.

J. Kudasiewicz zwraca uwagę na to, że treść tekstów o Maryi w NT należy od-
czytać właściwie: „Nie według zasady wyrwanych z kontekstu cytatów (dicta pro-
bantia), lecz przez wnikliwą analizę z uwzględnieniem ich prehistorii w Starym 
Przymierzu”1. Prawie powszechnie stosowana jest dziś zasada interpretacji Biblii 
przez Biblię. Odnosi się ona również do tekstów mariologicznych, dając ciekawe re-
zultaty. Wybitny polski biblista i mariolog dodaje, że postulat ten domaga się głęb-
szej współpracy mariologów z biblistami2. Sobór Watykański II włączył traktat 
o Maryi w eklezjologię. „W tym punkcie – uważa J. Kudasiewicz – mariologia pol-
ska ma jeszcze dużo do zrobienia. Osoba Maryi w źródłach Objawienia zawsze 

1 J. Kudasiewicz, Biblijne korzenie mariologii, AK, t. 475 (1988), s. 379.
2 Tamże.
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jest pokazana w relacjach: Maryja – Bóg, Maryja – Jezus Chrystus, Maryja – 
Duch Święty, Maryja – Kościół. „Wyrywanie Osoby Matki Jezusa z tych relacji 
i konstruowanie jakiejś wyizolowanej mariologii prowadzi zawsze na manow-
ce. To samo należy powiedzieć o kulcie Maryi i kaznodziejstwie maryjnym. Co 
Bóg złączył, człowiek nie powinien rozdzielać (…). Kaznodziejstwo maryjne 
nie może ignorować fundamentów objawienia”3.

W liturgii słowa uroczystości i świąt maryjnych mamy teksty wyjęte z ca-
łego Pisma Świętego. Włączenie czytań ze ST obrazuje starożytną zasadę łącz-
ności ST i NT ujętą z czasem przez św. Augustyna: „W Starym kryje się Nowy, 
w Nowym wyjaśnia się Stary”4. „Bóg, sprawca natchnienia i autor ksiąg oby-
dwu Testamentów, mądrze postanowił, by NT był ukryty w Starym, a Stary 
w Nowym znalazł wyjaśnienie. Bo choć Chrystus ustanowił Nowe Przymierze 
we krwi swojej (por. Łk 22,20; 1 Kor 11,25), wszakże księgi ST, przyjęte w cało-
ści do nauki ewangelicznej, w NT uzyskują i ujawniają swój pełny sens (por. Mt 
5,17; Łk 24,27; Rz 16,25-26; 2 Kor 3,14-16) i nawzajem oświetlają i wyjaśnia-
ją NT”5. Przejawem tego jest także używanie tekstów ze ST do przedstawienia 
rzeczywistości nowotestamentalnej Maryi. Jest z tym związany temat ponad-
dosłownej interpretacji Biblii. Przyczynek do jej popularyzacji stanowi opra-
cowanie K. Bardskiego6. Ukazuje ono nieprzemijające walory alegorycznej eg-
zegezy patrystycznej i średniowiecznej oraz wyjaśnienie kierujących nią zasad. 
„Dla Jezusa oraz autorów ksiąg NT – pisze K. Bardski – pismem Świętym był 
Stary Testament. Odczytując jego motywy literackie w świetle przełomowego 
wydarzenia, jakim było przyjście Mesjasza, autorzy nowotestamentalni nada-
ją im nowy sens, którego przypuszczalnie starożytni pisarze hebrajscy nawet się 

3 Tamże.
4 „…quamquam et in Vetere Novum lateat, et in Novo Vetus pateat” – w: Augustyn, Quaes-

tiones in Heptateuchum, II, 73, PL 34, 623, za: Enchiridion Marianum Biblicum Patristicum, 
wyd. D. Casagrande, Roma 1974. Zasada ta, nazywana w skrócie latet – patet, pozostaje pod-
stawową zasadą typologii biblijnej i metodą hermeneutyki.

5 DV, IV: O Starym Testamencie.
6 Zob. K. Bardski, Słowo oczyma gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej inter-

pretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie, Warszawa: Wydawnictwo 
Archidiecezji Warszawskiej 2006.
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nie domyślali. Ten nowy sens, nabudowany na historycznym znaczeniu moty-
wów starotestamentalnych, nosi niejednokrotnie wszelkie cechy symbolizmu”7. 
K. Bardski zestawia patrystyczną alegorezę ze współczesnymi kierunkami egze-
getycznymi, dowodząc, że egzegeza symboliczno-alegoryczna, zwana także du-
chową lub mistyczną, nie jest zbiorem przypadkowych i subiektywnych fanta-
zji, ale stanowi ważne dziedzictwo Kościoła. Jest interpretacją, która dokonuje 
się w Kościele, zgodnie z jego Tradycją i nauczaniem Magisterium.

Według wskazań Soboru Watykańskiego II Biblia powinna być punktem 
wyjścia dla teologii. „Teologia święta opiera się, jako na trwałym fundamen-
cie, na pisanym słowie Bożym łącznie z Tradycją świętą” (KO 24). Konstytucja 
dogmatyczna o Objawieniu Bożym daje wskazówki egzegetom i teologom: 
„Ponieważ Pismo Święte powinno być czytane i interpretowane w tym samym 
Duchu, w jakim zostało napisane8, należy, celem wydobycia właściwego sen-
su świętych tekstów, nie mniej uważnie także uwzględniać treść i jedność ca-
łej Biblii, mając na oku żywą Tradycję całego Kościoła oraz analogię wiary. 
Zadaniem egzegetów jest pracować wedle tych zasad nad głębszym zrozumie-
niem i wyjaśnieniem sensu Pisma Świętego, aby dzięki badaniu przygotowaw-
czemu sąd Kościoła nabywał dojrzałości”9.

Pismo Święte jest fundamentem oraz ożywiającą i inspirującą zasadą całej 
teologii. Ponieważ mariologia jest częścią teologii, dlatego także do niej odno-
szą się te postulaty. Tytuły maryjne są głęboko zakorzenione w ST. Aby odczy-
tać ich bogactwo teologiczne, przywołuje się miejsca paralelne ze ST.

W księgach ST zawarty jest plan zbawienia przepowiedziany, opisany i wy-
jaśniony przez autorów świętych, jako prawdziwe słowo Boże, dlatego księ-
gi te przez Boga natchnione, zachowują stałą wartość. „Ekonomia zbawie-
nia w Starym Testamencie była przede wszystkim nastawiona na to, aby przy-
gotować, zapowiedzieć (por. Łk 24,44; J 5,39; 1 P 1,10) i rozmaitymi obraza-
mi typicznymi oznaczyć (por. 1 Kor 10,11) nadejście Chrystusa Odkupiciela 

7 Tamże, s. 68.
8 Por. Benedykt XV, Encyklika Spiritus Paraclitus, 15 września 1920, EB, s. 469; 

Św. Hieronim, In Galatians 5, 19–21: PL 26, 417A.
9 DV, III, nr 12.
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wszystkich oraz królestwa mesjańskiego. Księgi ST udostępniają wszystkim 
znajomość Boga i człowieka oraz sposobów działania Boga sprawiedliwego  
i miłosiernego w stosunku do ludzi (KO 15–16). Opisują historię zbawienia,  
w której powoli przygotowuje się przyjście na świat Chrystusa. Te dokumenty – 
jak odczytuje się je w Kościele i jak w świetle późniejszego, pełnego objawienia 
je rozumie – ujawniają z biegiem czasu coraz jaśniej postać Matki Odkupiciela. 
Niektóre tytuły Maryi zdają się wzajemnie wykluczać, co wymaga wyjaśnie-
nia, jednocześnie ukazują one wyjątkowe miejsce Maryi w historii Zbawienia.  
W centrum historii zbawienia stoi Jezus Chrystus, ale obok Mesjasza ważne 
miejsce zajmuje Jego Matka. Wyjątkową rolę Maryi w życiu Jezusa i Kościoła 
potwierdzają także teksty ST, chociaż nie zawsze mówią o Niej wyraźnie. Są jed-
nak elementem rzeczywistego objawienia, które w NT odnajduje wypełnienie.

Nie wszystkie starotestamentalne przepowiednie odnoszące się do Maryi 
możemy traktować tak samo. Jedne odczytywane są dosłownie, zaś inne od-
noszone są do Matki Bożej na podstawie interpretacji zawartej w innych księ-
gach Biblii, zwłaszcza nowotestamentalnych. Istnieją także teksty ST, któ-
re nie mówią bezpośrednio o Matce Mesjasza, ale zostały Jej przypisane przez 
liturgię i Ojców Kościoła. Wyjaśnia to Paweł VI w encyklice Marialis cul-
tus: „Pismo Święte bowiem, odsłaniając w niezwykły sposób Boży plan zba-
wienia ludzkiego, wszędzie przepojone jest tajemnica Zbawiciela i wskazuje – 
od Księgi Rodzaju do Apokalipsy – bardzo wyraźnie na Tę, która była Matką 
i Towarzyszką tegoż Zbawiciela. Nie chcielibyśmy jednak, by to biblijne na-
tchnienie ograniczało się do samego korzystania z tekstów i obrazów, nawet 
umiejętnie wydobytych z Pisma Świętego; wszak przynosi ono z sobą o wiele 
więcej. Żąda mianowicie, by z Ksiąg świętych czerpano słowa i myśli do formuł 
modlitw i tekstów wyznaczonych do śpiewu. Przede wszystkim jednak doma-
ga się, by kult Najświętszej Dziewicy został przeniknięty i wypełniony najważ-
niejszymi treściami orędzia chrześcijańskiego, iżby chrześcijanie, czcząc Stolicę 
Mądrości, sami w zamian za to zostali oświeceni światłem Słowa Bożego i na-
kłonieni do postępowania według nakazów Mądrości Wcielonej”10.

10 MC 30, Dowartościować Pismo Święte.
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Teksty biblijne, które odnoszą się wprost do Maryi, są dość rzadkie, ale ina-
czej jest, gdy chodzi o fragmenty, które odnoszą się do Niej z tytułu symbolu 
i figury w sensie przystosowanym lub typicznym. Można tu wymienić Wj 3,2 
(Krzew gorejący: płonie, a nie spala się – jest symbolem Maryi, która poczę-
ła i wydała na świat Syna bez utraty dziewictwa), Sdz 6,37-38 (runo Gedeona: 
przyjmuje rosę z nieba, jak Maryja przyjęła z nieba swojego Syna), Wj 25,10-
-22 (Arka Przymierza: znak obecności Boga; Maryja jest Nową Arką). Msza 
św. Wigilii Wniebowzięcia ma za pierwsze czytanie 1 Krn 15,3-4.15-16; 16,1-2: 
sprowadzenie Arki na Syjon). Do bogactwa symboli z Pnp (np. w Pnp 4,7 oblu-
bieniec mówi do oblubienicy: „Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma 
w tobie skazy”), nawiązuje pierwsza antyfona w II Nieszporach Niepokalanego 
Poczęcia: ,,Cała piękna jesteś, Maryjo, a zmaza pierworodna nie dotknę-
ła Ciebie”. Wiele kobiet ze ST (Sara, Anna, Judyta, Jael, Estera) jest zapowie-
dzią Maryi. Podobieństwo do Maryi upatrywane jest w Abrahamie. Maryja, tak 
jak on, jest źródłem błogosławieństwa dla wszystkich narodów, wychwalana za 
swoją wiarę, której przedmiotem były cudowne narodziny.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele, w rozdziale o roli Błogosławionej 
Dziewicy w ekonomii zbawienia mówi: „Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu oraz czcigodna Tradycja w sposób coraz bardziej jasny przedsta-
wiają i naocznie niejako ukazują rolę Matki Zbawiciela w ekonomii zbawienia” 
(nr 55). Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że „całe Pismo Święte jest 
jedną księgą, a tą jedną księgą jest Chrystus, ponieważ całe Pismo Święte mówi 
o Chrystusie i całe Pismo Święte wypełnia się w Chrystusie”11. Lumen gentium 
(nr 55) zwraca uwagę na najważniejsze spośród wszystkich fragmentów miej-
sca: Rdz 3,15; Iz 7,14; Mi 5,1-2 i temat dotyczący ,,Córki Syjonu”. ST daje nam 
zarys tego, co uzyska swoje wypełnienie w Maryi.

Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym jest pierwszym i zasadni-
czym źródłem wszystkich wypowiedzi teologicznych, także mariologicznych. 
Wielcy pisarze i Ojcowie Kościoła czerpali z tego źródła natchnienie do roz-
ważań mariologicznych. Jednakże szczupłość tekstów biblijnych odnoszą-
cych się do Maryi skłaniała niektórych teologów do traktowania tych danych 

11 KKK, nr 134.
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skrypturystycznych na marginesie, a protestantów do prawie całkowitego za-
niechania teologii maryjnej12. Charakterystyczne dla naszego stulecia odrodze-
nie i pogłębienie studiów biblijnych wywarło również korzystny wpływ na ma-
riologię. Zwrócono uwagę na tzw. sens pełniejszy (sensus plenior) wielu tek-
stów, na znaczenie prorocze i figuralne wypowiedzi ST. 

Nowoczesna egzegeza pomogła odkryć nowe wymiary i aspekty biblijnego 
obrazu Maryi oraz Jej roli, zarówno w Bożym planie zbawienia, jak i w życiu 
pielgrzymującego Kościoła. Dzisiejsze badania egzegetyczne zwracają uwagę na 
to, że w Piśmie Świętym zawiera się ogólny zarys niemal całej teologii maryj-
nej. Ukazuje nie tylko i nie tyle kolejne fakty, ale raczej sposób, w jaki Bóg po-
wołuje Maryję do czynnego uczestnictwa w realizacji swego planu zbawienia13. 
Mariologia wyrasta także z Tradycji, którą należy wziąć pod uwagę, interpretu-
jąc prawdy dotyczące Matki Bożej. Chociaż nie podaje ona prawd wiary, jed-
nak wyjaśnia i pogłębia zrozumienie objawienia zawartego w Biblii oraz rozwa-
ża, co objawienie głosi explicite oraz wnika w to, co mieści się w nim implicite. 

W dziedzinie przekazywania tej tradycji szczególnym autorytetem cieszą się 
Ojcowie Kościoła, których intuicje teologiczne odnoszące się do Maryi później zo-
stały zdefiniowane przez papieży ogłaszających dogmaty (np. Niepokalane Poczęcie, 
Wniebowzięcie). Tradycja nie skończyła się wraz z okresem patrystycznym, ale przez 
wysiłek teologów i normatywne wypowiedzi Magisterium Kościoła stale się rozwija  
i bogaci14. Zmysł wiary ludu chrześcijańskiego (sensus fidelium), jako nadprzyrodzo-
ne i intuicyjne pojmowanie przez człowieka wierzącego, będącego pod działaniem 
Ducha Świętego poszczególnych prawd wiary, stanowi także ważny punkt odniesie-
nia. Lud Boży oddaje cześć Matce Bożej, wyczuwając, kim jest Maryja i jakie miej-
sce wyznaczył Jej Bóg w ekonomii zbawienia, nie wdając się dysputy teologiczne. 
Magisterium Kościoła bierze je także pod uwagę, jako świadectwo dawane prawdzie, 
kieruje nim, ocenia i odrzuca zawsze możliwe przejaskrawienia i błędy15.

12 S. Budzik, Maryja w Tajemnicy Chrystusa i Kościoła, Tarnów: Biblos 1995, s. 14-15.
13 B. Przybylski red., Mariologia w całości teologii, w: Gratia plena. Studia teologiczne 

o Bogurodzicy, Poznań 1965, s. 17.
14 Tamże, s. 17-18.
15 Tamże.
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Wyrazem wiary Kościoła jest liturgia, która należy do podstawowych źró-
deł teologii i ma bardzo duże znaczenie przy kształtowaniu się dogmatów ma-
ryjnych. Jest w swoich modlitwach i obrzędach normą wiary16. Liturgia ukazuje 
zwykle rzeczywistość nadprzyrodzoną w formie modlitewnej lub symbolicznej. 
Fakt wprowadzenia jakiejś prawdy o Matce Bożej do oficjalnego kultu Kościoła 
powszechnego jest znaczącym dla teologii argumentem. Na szczególną uwagę 
zasługuje więc liturgia świąt maryjnych, ich powstanie, zasięg i znaczenie. 

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że nie da się przeprowadzić prawidłowej 
obiektywnej egzegezy tekstów liturgicznych bez uwzględnienia ducha epoki 
i środowiska ich pochodzenia, źródeł, z których je zaczerpnięto, i wyjaśnień 
teologii współczesnych ich powstaniu17. W tradycji chrześcijańskiej liturgię 
uważano zawsze za miejsce przeznaczone do interpretacji Pisma Świętego, któ-
re w naturalny sposób zostało włączone do proklamacji liturgicznej. Biblia i li-
turgia przedstawiają tę samą postawę ludzi wobec Boga.

Życie liturgiczne nie może istnieć bez Biblii, a liturgia ze swojej strony po-
daje Biblię z żywym komentarzem, który umożliwia ukazanie jej pełnego 
znaczenia.

Wraz z ruchem biblijnym szedł zawsze w parze ruch liturgiczny. Dużo na 
ten temat mówi Adhortacja apostolska Pawła VI Marialis cultus. Można ją trak-
tować jako podręcznik w dopasowywaniu kultu chrystologicznego do kul-
tu maryjnego. Święta maryjne zostały w niej zestawione ze świętami Pańskimi  
o podobnej treści, a niektóre uznane zarówno za święta Pana Jezusa, jak  
i święta ku czci Maryi. W okresie pontyfikatu Jana Pawła II otrzymaliśmy też 
Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie. Dekretem Christi mysterium cele-
brans z 15 sierpnia 1986 r. Kongregacja Kultu Bożego ogłosiła wzorcowe wy-
danie księgi, stanowiącej dodatek do Mszału Rzymskiego z roku 1970, a za-
tytułowanej Collectio Missarum de Beata Maria Virgine. Polski przekład uka-
zał się dopiero po dwunastu latach od ogłoszenia łacińskiego wydania wzor-
cowego staraniem Wydawnictwa „Pallottinum” w 1998 r. Motywem powsta-
nia tej nowej księgi liturgicznej była realna potrzeba, jaka zarysowała się  

16 Według znanej od starożytności zasady: lex orandi – lex credendi.
17 S. Budzik, Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, s. 16-17.
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w obrębie liturgicznego kultu maryjnego posoborowej reformy. Zbiór ten skła-
da się z dwóch tomów. Pierwszy zawiera obszerne, złożone z 43 punktów, 
Wprowadzenie teologiczne i pastoralne (Praenotanda). Zawiera 48 formularzy 
mszalnych z własnymi czytaniami biblijnymi, prefacjami, a także modlitwa-
mi eucharystycznymi, które ukazują bogactwo treści biblijnych, oraz 46 formu-
larzy mszalnych, przeznaczonych na kolejne okresy roku liturgicznego. Drugi 
tom, to lekcjonarz zawierający czytania biblijne, psalmy responsoryjne i werse-
ty przed Ewangelią dla każdego z 46 formularzy.

Wśród czytań znajdują się trzy rodzaje tekstów:
a) czytania ze Starego i Nowego Testamentu odnoszące się do życia lub po-

słannictwa Maryi albo też zawierające proroctwa, której Jej dotyczą,
b) czytania ze ST, które od najdawniejszych czasów były odnoszone do 

Maryi,
c) czytania z Nowego Testamentu, które nie dotyczą Maryi wprost, ale pod-

kreślają prawdę, że wychwalane przez NT cnoty, znalazły swoje odzwierciedle-
nie w życiu i osobie Bożej Rodzicielki Maryi.

Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie ma głęboką wymowę teologicz-
ną. Stanowi on owoc pogłębienia przez Sobór Watykański II nauki o roli 
Bogarodzicy w misterium Chrystusa i Kościoła. Zaleca przeżywać ścisły udział 
Maryi w odwiecznym planie zbawienia powziętym przez Boga Ojca, a wypeł-
nionym przez Jego Wcielonego Syna. Wymaga to interdyscyplinarnej współ-
pracy biblistów, mariologów, liturgistów i homiletów.

Biblia i liturgia, jako źródła wzajemnie oddziałują na siebie. Biblia zawie-
ra wiele fragmentów, których źródłem i fragmentem jest liturgia (psalmy, 
hymny, modlitwy). Obrzędy liturgiczne pozostawiły ślady na kształcie i tre-
ści opowiadań biblijnych18, kompozycji całych ksiąg (np. Joz, Pwt, Ap). Biblia 
jest zaś jednym z głównych źródeł liturgii, na co wskazuje Konstytucja o litur-
gii świętej Soboru Watykańskiego II. Reforma czytań dokonała się dopiero na 
tym Soborze. Jego owocem było szersze otworzenie „skarbca biblijnego” (KL 
51)19. A.R. Sikora zwrócił uwagę na to, że owocem wprowadzonej przez Sobór 

18 Zob. Wj 12,1-13,6; Wj 19-24; Joz 6.
19 A.R. Sikora, Pismo Święte w liturgii chrześcijańskiej, CT 67 (1997) nr 1, s. 82.
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Watykański II reformy liturgicznej był nie tylko nowy lekcjonarz, ale też pod-
kreślenie istotnej roli homilii aktualizujących słowo Boże20. 

Liturgia jest chrystocentryczna. Centrum liturgii jest Jezus Chrystus i Jego 
dzieło zbawienia. Lekcjonarz na niedziele i święta obejmuje około 14% całej 
Biblii, z czego 5% ST i 42% NT21. Bardzo ważna jest więc znajomość Pisma 
Świętego, co liturgia zakłada. Wypowiedzi papieży oraz Magisterium Kościoła, 
który sprawuje nadrzędną i kierowniczą funkcję w stosunku do wszystkich ba-
dań z zakresu teologii, precyzują intuicje i badania teologiczne, korzystając  
z nich i naświetlają coraz bardziej wszechstronnie tajemnice posłannic-
twa Matki Bożej. Dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, zwłasz-
cza Vaticanum Secundum, poświęcają wiele miejsca roli Matki Bożej w eko-
nomii zbawienia oraz Jej kultowi. W Konstytucji o liturgii świętej czytamy: 
„Obchodząc ten roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół ze szczególną miło-
ścią oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej, Maryi, która nierozerwalnym wę-
złem związana jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół podzi-
wia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z ra-
dością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być”22.

Po Soborze Watykańskim II dołączono do lekcjonarza mszalnego wiele tek-
stów oraz nadano im właściwe znaczenie. Dzięki tak wielkiej liczbie czytań 
mszalnych w ich trzyletnim cyklu została przedstawiona cała historia zbawie-
nia i pełniej ukazana sama tajemnica Chrystusa. W rezultacie lekcjonarz za-
wiera także większą liczbę czytań ze Starego i Nowego Testamentu, odnoszą-
cych się do Najświętszej Dziewicy. Ten ilościowy przyrost oparty jest na kry-
tycznej ocenie, bo zostały zatrzymane tylko te czytania, które z powodu oczy-
wistości swej treści lub na podstawie starannej egzegezy, popartej wskazania-
mi Urzędu Nauczycielskiego lub solidnej tradycji, słusznie uznaje się – cho-
ciaż w różny sposób i w różnym stopniu – za takie, które mają znaczenie ma-
ryjne. Ponadto trzeba zaznaczyć, że tego rodzaju czytań używa się nie tylko  
w święta Najświętszej Dziewicy, lecz także przy wielu innych okazjach. „Przez 

20 Tamże, s. 79.
21 N. Bonneau, Biblia a liturgia, w: MKPŚ, s. 120.
22 KL, nr 103, s. 71.
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posoborową odnowę z zachowaniem właściwej perspektywy – jak już tego pra-
gnął tzw. ruch liturgiczny – spojrzano na Maryję Dziewicę w pełni tajemni-
cy Chrystusa i zgodnie z tradycją uznano owo szczególne miejsce, jakie w kul-
cie chrześcijańskim przypada Tej, która jest świętą Bożą Rodzicielką i dostoj-
ną Towarzyszką Odkupiciela. Zarówno na Wschodzie jak i Zachodzie roz-
winęły się najznakomitsze i najwspanialsze przejawy pobożności względem 
Najświętszej Dziewicy albo w ramach samej liturgii, albo zostały włączone  
w jej całość. Kościół dzisiejszy czerpie zasady i motywy oraz bodźce do pie-
lęgnowania kultu, jaki oddaje Najświętszej Dziewicy z niezmiennego źródła 
Tradycji, która przecież jest żywa dzięki nieustannej obecności Ducha Świętego 
i dzięki ustawicznemu słuchaniu Bożych słów”23.

Zagadnienie interpretacji Biblii w życiu Kościoła podejmuje dokument 
Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, w rozdzia-
le czwartym24. Ukazane w nim zostały różne sposoby wykorzystania tekstów 
biblijnych: w liturgii, w lectio divina, w posłudze duszpasterskiej i w dialogu 
ekumenicznym. Zostały w nim zasygnalizowane najistotniejsze „obszary” wy-
korzystania Biblii w liturgii. Dokument podkreśla integralną w liturgii część 
lektury biblijnej, a nakreślając perspektywę historyczną, wskazuje na dziedzic-
two liturgii chrześcijańskiej przejęte w znacznej mierze z liturgii synagogal-
nej. Jak podkreśla A.R. Sikora, początków liturgii słowa należy szukać w reli-
gijnej praktyce Izraela, a szczególnie właśnie w liturgii synagogalnej. Zwrócił 
też uwagę na komentarz do dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej, autorstwa 
jej członka Jospeha A. Fitzmyera25, który wyjaśnia, że Komisja nie włączyła się 
w dyskusję na temat daty pojawienia się synagogi w judaizmie, ale znaczenia 
terminu synagōgē26.

Przedmiotem tej pracy są teksty ST, czytane w pierwszym czytaniu mszy 
świętej na uroczystości i święta maryjne. Jeśli chodzi o literaturę, to z jednej 

23 MC: c. Lekcjonarz mszalny o Maryi.
24 Zob. Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, tłum. 

K. Romaniuk, Poznań 1994.
25 A.R. Sikora, Pismo Święte w liturgii chrześcijańskiej, s. 79, przypis 2.
26 Tamże, s. 80.



Wprowadzenie                                25

strony mamy opracowania i komentarze dotyczące poszczególnych perykop ze 
ST z drugiej zaś strony istnieje bogata literatura mariologiczna, choć opracowa-
nia w języku polskim, na tle literatury światowej, wypadają dość skąpo. Nieliczni 
zaś teolodzy zajmują się badaniem tekstów ze ST, wyjaśniając ich znaczenie 
w perspektywie mariologicznej. Zupełnie inna jest sytuacja, gdy chodzi o tek-
sty nowotestamentalne odnoszące się do Maryi, które są bardzo dobrze znane. 
Z tego względu homileci częściej opierają się na tych bardziej znanych tekstach 
z Nowego Testamentu, które są bliższe chrześcijanom i bardziej zrozumiałe.  
W pracach egzegetycznych powtarza się kilka najbardziej znanych pery-
kop, odczytywanych w kluczu maryjnym, jak: Rdz 3,15; Iz 7,14 czy Mi 5,2-3. 
Refleksja teologiczna wyróżniła te trzy klasyczne teksty mariologiczne, któ-
re uważane są za najważniejsze27. Tymczasem uroczystości i święta maryjne, 
wyłączając psalmy i aklamacje przed Ewangelią, obejmują aż dziewięć ksiąg bi-
blijnych, od Rdz do Ml. Każda z nich jest inna, powstała w innym czasie, w in-
nym środowisku i ma inne przesłanie. Perykopy te zawierają ogromne bogac-
two teologiczne i duchowe. Watro je poznać i z nich korzystać w przepowiada-
niu słowa. 

Zarówno mariologia, jak i pobożność maryjna, tak ważna zwłaszcza  
w Polsce, potrzebuje podbudowy biblijnej. Jest to zatem odpowiedź na potrze-
bę głębszego poznania ST i coraz większego związania Biblii z liturgią, według 
zaleceń Soboru Watykańskiego II. Na polskim rynku wydawniczym obecne 
są komentarze do czytań mszalnych w roku liturgicznym, pisane przez teolo-
gów i biblistów, jak prace W. Zaleskiego28, J. Homerskiego29, A. Jankowskiego30 
czy wydana w 2008 r. praca zbiorowa autorstwa znanych polskich biblistów: 
M. Bednarza, D. Dziadosza, S. Haręzgi, A. Maliny, A. Paciorka, M. Rosika,  

27 Zob. A. Sikora, Biblijne podstawy kultu maryjnego, w: Kult Matki Bożej na Kaszubach 
i Pomorzu, red. G. Kustusz, B. Soiński, Wejherowo: Urząd Miasta Wejherowa i Prowincja 
św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów 1999, s. 35.

28 W. Zaleski, Rok Kościelny z Maryją, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1989.
29 J. Homerski, Komentarze biblijne do czytań mszalnych. Święta, Lublin: TN KUL 1981.
30 A. Jankowski, Przy Stole Słowa, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów Tynieckich 2001; 

Tenże, Rok liturgiczny w świetle Biblii, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów Tynieckich 2001.
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S. Szymika, A. Troniny, H. Witczyka i M. Wróbla31 oraz najnowsza książka 
L. Pawlaka32. Zawierają one w większości krótkie komentarze biblijne czy pro-
pozycje homilii. 

Celem pracy jest wykazanie, jaki jest związek między tekstami ze ST a uro-
czystościami maryjnymi, podczas których tekst ten jest czytany. Aby to osią-
gnąć, w pracy stawia się najpierw pytanie: Dlaczego w poszczególną uroczy-
stość maryjną czytana jest dana perykopa ze ST? Odpowiedź na nie odnajdu-
je się przez wyłowienie głównych treści święta związanego z dogmatem czy ty-
tułem maryjnym oraz badanie egzegetyczno-teologiczne perykopy. Wyzwanie, 
jakie stoi przed autorem niniejszego opracowania, to umiejętność wyłowienia 
głównych treści maryjnych świąt i perykop ze ST oraz ich zestawienie, co po-
zwoli na odnalezienie związków między nimi i wyciągnięcie końcowych wnio-
sków. Takie ujęcie jest bardzo ciekawe, gdyż niejednokrotnie będziemy mieć 
wrażenie, że nie ma żadnego związku między czytaniem ze ST a Maryją. Co 
zatem kierowało tymi, którzy dobrali te właśnie teksty na poszczególne świę-
ta spośród ogromnego bogactwa starotestamentalnych tekstów? Może należa-
łoby wybrać inne? 

Niniejsze studium podejmuje więc próbę odpowiedzi na następujące szcze-
gółowe pytania: 

Co łączy Maryję i kobietę, o której mowa w Rdz 3,15?
W jaki sposób perykopa Lb 6,22-27 odnosi się do Maryi?
Dlaczego narodziny Maryi łączą się z Mi 5,1-4a?
Czy zwiastowanie Maryi ma jakiś związek z Almą z Iz 7,1-14?
Dlaczego scena nawiedzenia przez Maryję św. Elżbiety przedstawia Maryję, 

jako Córę Syjonu (So 3,14-18)?
Czy Święto Ofiarowania Jezusa w świątyni jest świętem maryjnym i jakie 

przesłanie zawiera perykopa Ml 3,1-4?
Dlaczego w Uroczystość Wniebowzięcia Maryi Kościół wskazuje w liturgii 

na Arkę Przymierza (1 Krn 15,3-4.15-16; 16,1-2)?

31 Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie, red. A. Paciorek, 
H. Witczyk, Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2008.

32 L. Pawlak, Dobra Nowina Jezusa w dni powszednie roku liturgicznego, Kraków: Alleluja 2010.
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Jaki jest związek „matki żyjących” (Rdz 3,9-15.20) z Maryją „Matką 
Kościoła”? 

Czy jasnogórski obraz Matki Bożej przedstawia „Kobietę Mądrość” z Prz 
8,22-35 i: Co łączy Jasną Górę z Syjonem, centrum wszechświata?

Praca ma charakter interdyscyplinarny. Znajdziemy tu w punkcie wyj-
ścia treści o charakterze liturgiczno-dogmatycznym, nawiązujące do poszcze-
gólnych świąt maryjnych, po czym przechodzimy do tekstów starotestamen-
talnych, które są szczegółowo, egzegetyczno-teologicznie studiowane. Tak 
w części wprowadzającej – liturgicznej, jak też typowo egzegetycznej, korzy-
stamy w dużym stopniu z nauki Ojców Kościoła, ich sposobów interpretacji, 
symboliki i znaczenia poszczególnych świąt czy tytułów maryjnych. Znajduje 
się tam ogromne bogactwo. Ostatnio egzegeci i teolodzy coraz bardziej po-
wszechnie odwołują się do egzegezy patrystycznej. Dowodem tego są chociaż-
by wykłady na studiach biblijnych z egzegezy ST na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadzone przez ks. prof. Waldemara 
Chrostowskiego. 

Interpretacja Ojców Kościoła niejednokrotnie pokazuje relację do słowa 
Bożego bliską mistyce. Możliwości jej wykorzystania we współczesnej reflek-
sji nad tekstem biblijnym określa hermeneutyka biblijna. Dokonując egzege-
zy starożytnych tekstów, dochodzi się do interpretacji „ponaddosłownej”, czy-
li takiej, która wykracza poza poszukiwanie sensu bezpośrednio zamierzonego 
przez autora biblijnego i przekazanego w zapisanych przez niego słowach. Do 
takiej egzegezy zachęca Benedykt XVI, który w swoim nauczaniu często odnosi 
się do źródeł patrystycznych33. Papież otwiera przed nami na oścież drzwi pro-
wadzące do odkrycia pisarzy początków chrześcijaństwa, którzy są prawdziwy-
mi mistrzami wiary i życia duchowego. Mówi o Ojcach Kościoła, którzy wciąż 
mają wiele do powiedzenia współczesnemu człowiekowi i chrześcijaninowi.  
W swoich katechezach papież przedstawia ich życie i działalność, przy czym pod-
kreśla niezwykłą aktualność tych pisarzy dla współczesnego chrześcijaństwa.  

33 Benedykt XVI, Ojcowie Kościoła. Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna, tłum. L’Osservatore 
Romano, (tytuł oryginalny I Padri della Chiesa. Da Clemente Romano a Sant’Agostino), Poznań: 
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” 2008.
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O tej aktualności stanowi przede wszystkim fakt, że Ojcowie byli ludźmi żywej 
modlitwy opartej na zgłębianiu Pisma Świętego, a także umiejętność łączenia 
wiary i rozumu w zgłębianiu Prawdy. Konieczne jest także studium nauczania 
Magisterium Kościoła, które często, mówiąc o Maryi czy ogłaszając dotyczące 
Jej dogmaty, opiera się na tekstach ze ST. 

Istnieje duża dysproporcja między liczbą publikacji w naszym kraju, a opra-
cowaniami ukazującymi się na świecie, zarówno jeśli chodzi o komentarze 
i opracowania ksiąg ST, jak też z mariologii biblijnej. Problem dotyczy również 
tego, że mariologia biblijna dopiero niedawno wyłoniła się jako część teologii,  
i jest ciągle w fazie rozwoju. 

Już od pierwszych wieków Kościoła Maryja zajmowała w nim miejsce szcze-
gólne34. Pytanie o Matkę Jezusa Chrystusa nie straciło swej aktualności rów-
nież w dzisiejszych czasach. Maryja jest obecna w wyznaniach wiary Kościoła, 
w dokumentach katolickich, protestanckich prawosławnych i w dialogu eku-
menicznym różnych wyznań chrześcijańskich35. Zainteresowanie Maryją nie 
słabnie do dziś, ponieważ zajmuje Ona miejsce szczególne w dziele odkupie-
nia. Mariologia jest jednak ciągle w fazie rozwoju. Teologiczna myśl o Matce 
Jezusa doświadczała sukcesywnego pogłębienia i systematyzowania. Od po-
czątkowo luźnych wypowiedzi u ojców apostolskich, przez chrystologiczne  
i eklezjologiczne uściślenia epoki patrystycznej, nauka o Maryi przekształci-
ła się ostatecznie w uporządkowany traktat. Pierwszą próbą takiego ujęcia ta-
jemnicy Maryi była akademicka synteza Jana Geometra († 990)36. Całościowa 
prezentacja tematu stała się trwałym zwyczajem wraz z pojawieniem się  
w XII w. monumentalnych summ teologicznych, których najlepszym przykła-

34 Dowodem na to, poza Nowym Testamentem, są liczne teksty dotyczące Maryi, które 
znajdują się w apokryfach i średniowiecznych legendach, a  przede wszystkim bogate 
piśmiennictwo Ojców Kościoła, teksty i wypowiedzi Magisterium Kościoła, a także liczne kon-
trowersje dotyczące Maryi.

35 Zob. M. Szwajnoch, Historiozbawcze ujęcie biblijnych tytułów Maryi w pismach kardynała 
Leo Scheffczyka. Studium egzegetyczno-dogmatyczne, Opole 2007, s. 1-2 wraz z przypisami.

36 Zob. W. Beinert, Die mariologischen Dogmen Und ihre Entfaltung, HMK I, 273.
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dem są opracowania Piotra Lombarda († 1159) i Tomasza z Akwinu († 1274)37. 
Refleksja o Matce Chrystusa nie była wtedy jeszcze samodzielnym traktatem 
teologicznym. Naukową autonomię zyskała dopiero od wydania Komentarza 
do Summy Franciszka Suareza w 1590 r.38 czy Summa sacrae Mariologiae (1602 r.) 
Placyda Nigido († ok. 1640)39. W ten sposób rozpoczął się proces wyodrębnia-
nia się nowej dziedziny teologicznej – mariologii.

Obecny ruch mariologiczny, rozwija się od ok. stu lat. W XIX w. papie-
że, a zwłaszcza Leon XIII, popierali nowe prądy, powstające w naukach biblij-
nych, patrystyce i teologii, ogłaszając uroczyście naukę św. Tomasza za oficjal-
ną i obowiązującą teologię i filozofię Kościoła40. Większe zainteresowanie na-
ukowców powstało także na skutek ogłoszenia dogmatów maryjnych, ale ści-
śle naukowe metody zaczęto stosować w mariologii dopiero w latach trzydzie-
stych XX w., wykorzystując przy tym osiągnięcia innych nauk teologicznych. 
Jej rozwój rozpoczął się jednak po II wojnie światowej, do czego przyczyniła 
się praca biblistów, którzy kładli biblijne fundamenty pod mariologię. W Polsce 
wielkie zasługi w tym względzie mają m. in. o. Augustyn Jankowski, ks. Józef 
Kudasiewicz.

S.C. Napiórkowski zauważa, że niełatwo opisać chrystotypiczną i eklezjoty-
piczną mariologię w ogóle, a tym bardziej polską. Obok różnic, obie wzajem-
nie się przenikają. Zasadnicza różnica dotyczy nie historycznych faktów de-
cydujących o uczestnictwie Maryi w dziele zbawienia, ale odmiennych ich in-
terpretacji, czyli sposobów wyjaśniania związku współdziałania Maryi z po-
wszechna ekonomią zbawczą41. Pierwsza podkreśla podobieństwa, a nawet pa-
ralelizm zachodzący między dziełem Syna i Matki. W skrajnych ujęciach może 

37 Zob. F. Courth, Mariologia. Maryja, Matka Chrystusa, w: Podręcznik teologii dogmatycznej. 
Mariologia. Eklezjologia, red. W. Beinert, tłum. W. Szymona, Kraków 1999, s. 55n.

38 Por. S.C. Napiórkowski, Mariologia i jej problemy w naszym wieku, w: Tenże, Matka mo-
jego Pana (problemy, poszukiwania, perspektywy), Opole 1988, s. 119.

39 W. Beinert, Die mariologischen Dogmen und ihre Entfaltung, s. 273.
40 Leon Xiii, Encyklika „Aeterni Patris” z 4.8.1879; Enc. „Pascendi” z 8.9.1907; Motu Proprio 

Doctoris Angelici z 24.6.1914.
41 Por. S.C. Napiórkowski, Gdzie jest mariologia?, Concilium 1-10 (1968), s. 46-58.
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to zbytnio eksponować Maryję, kosztem Chrystusa42. Z chrystotypicznego uję-
cia mariologii wynika także szczególny rodzaj pobożności maryjnej, jako po-
bożność do Maryi. Sobór Watykański II nie mówi o Maryi i Chrystusie czy 
o Maryi a Chrystusie, ale o Maryi w Chrystusie lub o Maryi z Chrystusem43. 
Jan Paweł II zapoczątkował nowe spojrzenie na mariologię i duchowość ma-
ryjną. Na zakończenie homilii, podczas mszy świętej, celebrowanej na Placu 
św. Piotra w Rzymie, na zakończenie prac XX Międzynarodowego Kongresu 
Mariologiczno-Maryjnego w 2001 r., komentując hymn pochwalny, łączący 
Chrystusa z Jego Matką, użył sformułowania: „Ad Iesum per Mariam, ale także 
Ad Mariam per Iesum”. Podkreślił słowa: Ad Mariam per Iesum, co było nowo-
ścią. Do tej pory, znane było hasło: „Przez Maryję do Jezusa”, do którego rozpo-
wszechnienia w Polsce przyczynił się kard. Stefan Wyszyński. Rok później te-
mat ten podjęli polscy mariolodzy44. 

Duchowość maryjna, bazująca na posoborowej mariologii, szeroko otwiera 
się na Biblię. W niej zatem powinna być zakorzeniona i z niej wyrastać. Zdrową 
duchowość maryjną można rozwijać tylko na bazie mariologii biblijnej. Z tego 
względu odnowa maryjności łączy się z odnową biblijną. Św. Hieronim mówił: 
„Ignoratio Scripturae – ignoratio Christi est”45 – nieznajomość Pisma jest nie-
znajomością Chrystusa. Podobnie można powiedzieć, że nieznajomość Pisma 
Świętego będzie zawsze nieznajomością Maryi46.

Nauka o Maryi rozwija się w ostatnich latach jako wynik pogłębionego stu-
dium dotyczących Jej tekstów biblijnych47. Jednocześnie widoczny jest w wielu 

42 Tamże.
43 Por. A.M. Galero, La Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Saggio da mario-

logia, Torino 1995, s. 381-387.
44 Zob. Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego 

przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Licheń, 26-27 października 2001 roku, red. S.C. Na-
piórkowski, K. Pek MIC, Częstochowa-Licheń 2002.

45 Hieronim, Commentari in Isaiam, Prol., PL 24, 17.
46 Por. J. Kudasiewicz, Biblijna droga pobożności Maryjnej. Z Księdzem Profesorem Józefem 

Kudasiewiczem rozmawia Danuta Mastalska, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2002, s. 15.
47 Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna, Matka Pana. Pamięć – obecność – 

nadzieja. Niektóre aktualne zagadnienia dotyczące postaci i misji Najświętszej Dziewicy Maryi, 
"Salvatoris Mater" 3 (2003), s. 329.
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opracowaniach mariologicznych brak solidnej argumentacji biblijnej i dobrej 
egzegezy, który, według K. Usiądka, „stał się brakiem obiektywizmu w poglą-
dach, pozbawił ją charakteru ściśle teologicznego i był przyczyną przesady  
w praktykach dewocyjnych”48. W dużej mierze wartość opracowań mariolo-
gicznych zależy od właściwego podejścia do tekstów Pisma Świętego. Nie tyle 
chodzi o dobór odpowiednich wersetów i perykop, ile raczej o umiejętne włą-
czenie do refleksji dogmatycznej wniosków współczesnej egzegezy49.

Charakteryzując źródła, trzeba zwrócić uwagę na ich różnorodność, podyk-
towaną tematem pracy. Uwzględniając egzegetyczno-teologiczny charakter roz-
prawy do źródeł należą teksty Starego i Nowego Testamentu, głównie Biblia 
Hebrajska, a także Biblia Grecka i Wulgata, które będą służyć pomocą przy 
analizie najbardziej niejasnych i trudnych perykop. Konieczność prowadzenia 
szczegółowych analiz filologicznych i porównawczych sprawia, że w literaturze 
źródłowej, poza krytycznymi wydaniami BH, LXX i Wlg, znajdą się także ich 
polskie tłumaczenia. Dużą część badań stanowi nauka Ojców Kościoła, dlatego 
wśród źródeł znajdzie się ich bogata twórczość. Odrębną część literatury źró-
dłowej stanowić będą dokumenty Kościoła katolickiego. Ich źródłowy charak-
ter wynika z nadrzędnego znaczenia formułowanych przez nie wniosków teo-
logicznych. Dokumenty te będą ważnym punktem odniesienia prowadzonych 
analiz i wniosków.

Drugą grupę pozycji bibliograficznych stanowi literatura przedmiotu. 
Bogatą literaturę można znaleźć w językach zachodnich, zwłaszcza w angiel-
skim. Trzeba zaznaczyć, że temat dysertacji obejmuje aż dziesięć najważniej-
szych i najbardziej charakterystycznych perykop ze ST, które odpowiadają naj-
ważniejszym przywilejom i tytułom maryjnym. Chociaż wiele jest opracowań  
i komentarzy samych tekstów biblijnych, to brak opracowań interpretujących 

48 Zob. J. Usiądek, Błogosławiona w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, Studium mariologicznego 
rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II, w: S.C. Napiórkowski, 
J. Usiądek, Matka i Nauczycielka. Mariologia Soboru Watykańskiego II, Niepokalanów 1992, 
s. 195.

49 M. Szwajnoch, Historiozbawcze ujęcie biblijnych tytułów Maryi w pismach kardyna-
ła Leo Scheffczyka, s. 6.
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te teksty w kluczu maryjnym. Przeprowadzona przeze mnie kwerenda bibliote-
ki w École Biblicque w Jerozolimie wykazała, że w większości opracowań w ję-
zykach angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim pojawiają się te same, 
najbardziej znane perykopy maryjne. Przy tym tylko nieliczni autorzy podej-
mowali się przeprowadzenia analizy egzegetyczno-teologicznej i zestawienia 
ich z treściami maryjnymi. W literaturze przedmiotu znajdą się więc komenta-
rze i opracowania dotyczące poszczególnych ksiąg i perykop: Rdz 3,9-15.20; Lb 
6,22-27; Ml 3,1-4; Iz 7,10-14; So 3,14-18; 1 Krn 15,3-4.15-16; 16,1-2; Prz 8,22- 
-35; Iz 2,2-5; Mi 5,1-4a, dostępne w kilku językach. Ze względu na wielką ich 
liczbę pominę w tym miejscu ich omówienie. Część ta jest złożona z artykułów 
i pozycji książkowych wybitnych specjalistów.

Zakres badań, obejmujący także mariologię biblijną, dogmatykę i w jakiejś 
mierze liturgikę, odpowiada charakterowi literatury pomocniczej. Znajdą się  
w niej zatem opracowania z zakresu tych dziedzin, które ukazały się w języku 
polskim, włoskim, niemieckim i francuskim. Stanowią one trzecia grupę pozy-
cji bibliograficznych. Zostaną w niej uwzględnione materiały leksykalne i gra-
matyczne, pomocne w analizach oryginalnych tekstów, oraz komentarze egze-
getyczne wielu autorów katolickich i protestanckich. Wzbogaceniem tematu 
będą także komentarze i opracowania żydowskie, analizowane w kontrowersyj-
nych miejscach. Na zakończenie podane zostaną słowniki i leksykony. Nie spo-
sób oczywiście uwzględnić wszystkich opracowań ostatnich lat, tym bardziej że 
zakres pracy jest bardzo szeroki, dlatego w ich doborze zdecydowano się na ko-
rzystanie z dzieł najbardziej renomowanych autorów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem prac o charakterze biblijnym, egzegetycznym, teologicznym i z zakre-
su mariologii biblijnej.

Zarysowany cel oraz przedstawione źródła wyznaczają metodę pracy. 
Temat pracy wymaga wykorzystania wielu podejść i metod, z których głów-
ną jest podejście diachroniczne, oparte na metodzie historyczno-krytycz-
nej. Jego przekrojowy charakter pozwoli objaśnić teksty biblijne, przez pozna-
nie ich pierwotnych autorów, adresatów, środowiska, uwarunkowań, kontek-
stu społecznego i religijnego, by odnaleźć jego znaczenie. W pracy konieczne 
będzie także wykorzystanie elementów podejścia synchronicznego. W części 



Wprowadzenie                                33

dogmatyczno-liturgicznej, stanowiącej około 13% pracy, zostanie zastosowana 
metoda narracyjna. Pomocą będzie wykorzystanie wyników badań patrystycz-
nych, mariologicznych, dogmatycznych i liturgicznych. Analizy zawarte w ni-
niejszej rozprawie zostaną przeprowadzone w kluczu analityczno-krytycznym, 
który pozwoli na wyłonienie wniosków. Stosując tę metodę, podejmuje się pró-
bę odpowiedzi na pytanie: Czy zasadne jest mówienie o Maryi w ST, a jeśli tak, 
to dlaczego? 

W układzie pracy zastosowano klucz liturgiczny, gdyż wydaje się on najbar-
dziej przejrzysty i czytelny. Ten prosty schemat służy do uporządkowania tre-
ści, które obejmują bardzo duży zakres badań egzegetycznych i teologicznych, 
a także dogmatycznych i mariologicznych. Liturgia uroczystości i świąt ma-
ryjnych obejmuje czytania ze ST: Rdz, Lb, Ml, Iz, Jdt, So, 1 Krn, Prz, Mi oraz 
Psalmy, które ze względu na rozległość tematu w swojej pracy pomijam. Z tego 
samego względu odnoszę się do czytań mszalnych uroczystości i świąt maryj-
nych po posoborowej reformie kalendarza liturgicznego w 1969 r.

Praca podzielona jest na trzy rozdziały.
W rozdziale pierwszym zostaną omówione dwie uroczystości maryjne wy-

stępujące kolejno w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia.
W okresie Wielkiego Postu nie ma świat maryjnych, poza występującym 

czasami świętem ruchomym, jakim jest Święto Ofiarowania Pańskiego, które 
zostanie włączone do okresu zwykłego. Okres zwykły, w którym występuje naj-
więcej świąt, zostanie rozdzielony na dwa kolejne rozdziały. 

Rozdział drugi obejmie cztery uroczystości i święta związane z życiem ziem-
skim Maryi, które przedstawione będą chronologicznie.

W rozdziale trzecim znajdą się trzy uroczystości i święta, związane z życiem 
niebiańskim Maryi.

Każdy z podrozdziałów zbudowany będzie według podobnego schematu: 
najpierw krótka część dogmatyczno-liturgiczna, omawiająca święto i jego fun-
damentalne treści, a następnie szczegółowa część egzegetyczno-teologiczna, 
badająca odpowiednią perykopę i jej przesłanie. Na końcu zamieszczone będą 
wnioski kończące, wypływające po zestawieniu obu tych części.





ROZDZIAŁ I

Nowa Ewa: Rdz 3,9-15  
 – Theotokos : Lb 6,22-26

W okresie Adwentu, 8 grudnia, Kościół przeżywa w liturgii Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wymowne, że po 1864 
latach od umownej daty narodzin Chrystusa, rozpoczęcia nowej ery, oficjal-
nie uznano Niepokalane Poczęcie za prawdę wiary katolickiej. Także w okre-
sie Bożego Narodzenia Kościół obchodzi uroczystość maryjną: Uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki. Przywilej Boskiego Macierzyństwa jest najwięk-
szym ze wszystkich niezliczonych przywilejów Maryi, a jednocześnie jest ich 
początkiem i źródłem. Od przywileju Boskiego Macierzyństwa uzależnione 
są wszystkie inne tytuły Maryi. Kościół podkreśla ten przywilej przy okazji 
różnych świąt maryjnych. Została Ona zachowana od grzechu pierworodne-
go ze względu na swoje Boskie Macierzyństwo. Obie uroczystości są zatem ze 
sobą ściśle powiązane. Zgodnie z przyjętą zasadą, omawiane będą w tym roz-
dziale teksty ze ST czytane podczas mszy świętej na dane uroczystości ma-
ryjne, według kolejności wyznaczonej przez kalendarz liturgiczny. Poprzedzi 
je ogólne wprowadzenie do okresu liturgicznego, i do uroczystości, co ułatwi 
odnajdywanie (lub nie) związków między perykopą biblijną a przesłaniem 
uroczystości.

1.1. Niepokalana  – Nowa Ewa: Rdz 3,9-15
Podczas mszy świętej w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny, na czytanie ze ST wybrano fragment z Księgi Rodzaju 3,9-15, 
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wzbudzający do dziś wiele kontrowersji, podobnie jak wyakcentowany w tym 
dniu przywilej Maryi. Zanim dokonamy analizy egzegetycznej i teologicz-
nej powyższej perykopy, przyjrzymy się najpierw przesłaniu samej uroczy-
stości na tle okresu liturgicznego, co pozwoli na wyłowienie treści łączących 
Protoewangelię z niepokalaną Maryją.

Treść teologiczna Uroczystości Niepokalanego Poczęcia, jako istotne-
go przygotowania do narodzenia Jezusa, jest zgodna z tematyką liturgiczną 
Adwentu50. Przypomina on długie oczekiwanie na Mesjasza, przez czytane w li-
turgii teksty wszystkich proroctw i symboli ST, poczynając od Protoewangelii 
(Rdz 3,15) aż do pozdrowienia anielskiego (Łk 1,28) i Zwiastowania naro-
dzin Zbawiciela (Łk 1, 31-33). Do tych tekstów dołącza się także 12. rozdział 
Apokalipsy w obrazie „Niewiasty obleczonej w słońce”, depczącej głowę węża. 
Ponieważ poszczególne święta i uroczystości są powiązane z okresem przeży-
wanym w Kościele, dlatego w celu zrozumienia klimatu omawianej uroczysto-
ści i właściwego jej odczytania, zostanie najpierw pokazane znaczenie i klimat 
tego okresu liturgicznego.

Znaczenie i charakterystyka okresu Adwentu
Kościół katolicki rozpoczyna rok liturgiczny Adwentem (łac. adventus – 

„oczekiwanie”, gr. επιφάνεια – „przybycie”, „coś jest oczekiwane”)51. W chrze-
ścijaństwie termin adventus, oznacza przyjście Chrystusa (w sensie Wcielenia, 
jak i w sensie Paruzji). Okres ten przygotowuje w rocznym cyklu liturgicznym 
na dwa przyjścia Pana i niesie ze sobą dwa przesłania. Jedno dotyczy pierwsze-
go przyjścia Chrystusa – Wcielenia Słowa, drugie przygotowanie na powtórne 
przyjście Pana historii – Paruzję. Pierwsze przyjście już dokonało się w historii 

50 W. Zaleski, Rok Kościelny, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1989, s. 18.
51 Czas Adwentu oznaczał w Rzymie oficjalny przyjazd dygnitarza państwowego, po objęciu 

urzędu, a w języku religijnym – doroczne przybycie bóstwa do świątyni, połączone z jego 
uświęcającym działaniem, zob. tamże.
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 i wspomina się je jako pamiątkę, drugie natomiast wyznacza czas oczekiwania 
ludu Bożego na przyjście Syna Bożego52. 

Centrum historii zbawienia i władcą czasu jest Chrystus. Życie uczniów 
i świadków Jezusa nie może już być tylko wspominaniem przeszłości, oddzie-
lonym od oczekiwania na spełnienie się przyszłych obietnic, ale przeżywaniem 
całej historii zbawienia w naszym ludzkim czasie, uświęconym przez obec-
ność Odkupiciela – Syna Człowieczego. Sobór Watykański II mocniej zwią-

52 Treść nurtu liturgicznego Adwentu nacechowana jest tęsknotą, radością i wdzięczno-
ścią wobec Boga Ojca, który posłał na świat swojego Syna, jako Zbawiciela. Stają się one co-
raz bardziej intensywne wraz z przybliżaniem się Bożego Narodzenia. Wybrzmiewa też w tym 
czasie wezwanie do nawrócenia, w którym chodzi o dobre przygotowanie się na spotkanie  
z Chrystusem jako sędzią. Chodzi więc o przygotowanie moralne do sądu ostatecznego. 
Wcielenie Chrystusa niesie radość, nadzieję i pokój, ale paruzji towarzyszy raczej lęk, niepew-
ność oraz świadomość, że będzie to moment decydujący o wieczności. Adwentowe liturgiczne 
oczekiwanie na narodziny tego, który „zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21) nie jest więc 
odległe od właściwie podjętego wysiłku wykorzenienia w sobie grzechu oraz czujności wobec 
powrotu Chrystusa Króla na końcu czasów. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym, Adwent obej-
muje cztery niedziele. Rozpoczyna się od pierwszych nieszporów I. niedzieli Adwentu (mię-
dzy: 28 XI a 3 XII), a kończy się przed pierwszymi nieszporami Narodzenia Pańskiego (24 XII). 
Historia kształtowania się tego okresu według historii liturgii ma dwie tradycje: 1. Gallikańską 
(pod koniec IV w. na terenie Hiszpanii i Galii), która nadała Adwentowi charakter pokutny, 
ascetyczny (ścisły post, abstynencja, skupienie, umartwienie). Pierwotnie, w liturgii gallikań-
skiej, Adwent był czasem przygotowania do święta epifanii i trwał trzy tygodnie. Zmiana na-
stąpiła w V w., kiedy ten czas wydłużono do 40 dni na wzór Wielkiego Postu. Początek ustano-
wiony był na 11 XI. 2. Rzymska, która sięga VI w., jako przygotowanie na święta Narodzenia 
Pańskiego (nie było praktyk pokutnych). Od czasów papieża Grzegorza I Wielkiego (590-604) 
Adwent w Rzymie obejmował już cztery niedziele i tak pozostało do dziś. Te dwie tradycje zo-
stały połączone w wiekach średnich i dały w konsekwencji adwent liturgicznie rzymski, ale asce-
tycznie gallikański (np. zachowano liturgicznie kolor szat pokutnych – fioletowy, nie ma śpie-
wu Gloria, Te Deum). XIII wiek przynosi znaną formę w całym Kościele. Obok radosnego ocze-
kiwania na przyjście Pana, liturgia przepełniona była radością oczekiwania na paruzję. Adwent, 
to czas wyjścia, w który została włączona Maryja, a wraz z Nią zaczyna spełniać się obietni-
ca. Maryja nazywana jest Żywą Kolumną dzielącego się czasu (Adwentu i nowego stworzenia), 
Córką Syjonu, co oznacza, że w Niej znajdują kulminacje mesjańskie całego ludu Bożego ST. 
Adwent w sposób szczególny przypomina Boskie Macierzyństwo Maryi, które włącza Jezusa  
w rodzaj ludzki, wywyższając przez to człowieka i jego naturę.
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zał liturgię z Biblią i wezwał homiletów, by opierali swoje nauczanie na biblij-
nej teologii czasu, która łączy oba Adwenty wspominane w liturgii i wpisuje je  
w zbawczy plan Boga. Czytanie Pisma Świętego pozwala głębiej rozumieć jed-
ność Starego i Nowego Testamentu oraz zestawić w całość eschatologię Starego 
i Nowego Testamentu, a więc obietnicę i jej spełnienie53.

„Środkiem” i „szczytem” dziejów jest przychodzący, oczekiwany Chrystus, 
ale mesjanizm ST zostaje jednocześnie „przepołowiony”, ponieważ – jak dowia-
dujemy się z Nowego Testamentu – przyjścia są dwa. Eon eschatologiczny, czy-
li wiek ostateczny, widziany w perspektywie oczekiwań mesjanizmu w ST, już 
się zaczął wraz z Pierwszym Przyjściem Chrystusa. Jeśli oczekujemy Drugiego 
Przyjścia, czyli Paruzji, musimy odróżnić od siebie dwie fazy eschatologicznego 
eonu. Nasz czas między dwoma przyjściami nazywamy eonem eschatologicz-
nym w sensie szerszym. Wraz z Chrystusem zaczął się zbawczy kairos54.

Teologia Adwentu zawiera się w tekstach liturgicznych, które eksponu-
ją jego cechy55. Główne postacie Adwentu to Izajasz, Jan Chrzciciel, Maryja 
i Józef. Treścią Adwentu jest tajemnica grzechu pierworodnego oraz fatalnych 

53 A. Jankowski przedstawia spojrzenie na historię zbawienia dziejącą się w czasie, rozróż-
niając podejście starotestamentowe od ujęcia chrześcijańskiego. Cały ST zawiera wiele obiet-
nic, z których największą jest Mesjasz związany z Dniem Jahwe, punktem zwrotnym dziejów. 
Graficznie przedstawia to oś czasu (według Cullmana): przed stworzeniem – między stworze-
niem świata a Dniem Jahwe – Dzień Jahwe – po Dniu Jahwe. W ST „środek” lub „szczyt” cza-
su znaj duje się gdzieś u końca dziejów; czyli w perspektywie proroków są to „czasy ostateczne”, 
choć nie całkiem dosłownie, bo jakaś szczęśliwa przyszłość – mniej lub bardziej związana z do-
czesnością – miała nastąpić po Dniu Jahwe. Inaczej przedstawia się chrześcijański podział czasu 
zbawienia, który wprawdzie suponuje oczekiwanie ST, ale dołącza do niego urzeczywistnienie 
go w Nowym Testamencie wraz z odpowiednimi transpozycjami: Adwent dziejowy – Przyjście 
Chrystusa – Czas zbawienia (Kairos), czyli „czas Kościoła” – Paruzja – Wieczność.

54 Zob. A. Jankowski, Rok liturgiczny w świetle Biblii, s. 10.
55 Oto one:  1. przypomina, że zbawienie ma wymiar historyczny. Adwent pokazuje historię 

jako miejsce uobecniania się i działania Boga. Ludzki czas staje się jakby sakramentem działania 
Boga i wypełnia się w Jezusie, który jest centrum historii zbawienia, 2. podkreśla wymiar escha-
tologiczny, pomaga przejść od indywidualnie pojmowanych rzeczy ostatecznych do wizji escha-
tologicznej, powszechnej. Jezus przyjdzie ponownie na końcu czasów, 3. podkreśla wymiar mi-
syjny Kościoła, który ze swej natury jest misyjny, a do włączenia się w tę misję powołany jest 
każdy ochrzczony.
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skutków, które nieposłuszeństwo pierwszych rodziców sprowadziło na rodzaj 
ludzki. Bóg nie zostawił człowieka samego i ofiaruje mu swoje przebaczenie 
oraz zapowiada zbawienie, którego dokona Wcielony Syn Boży. Centralną tre-
ścią Adwentu staje się jednak nie prawda o grzechu, ale soteriologia56. W litur-
gii adwentowej często słyszy się zatem wyrażenia streszczające jej treść: maran 
atha – „Pan przychodzi” oraz maranatha – „przyjdź, Panie”.

Dla naszego tematu znaczenie ma fakt, że cały Adwent charakteryzu-
je motyw maryjny. Liturgia często zwraca uwagę na osobę błogosławio-
nej Dziewicy57. Przypomina kobiety ze ST, które były figurą Maryi i zapowie-
dzią Jej misji. Podkreślane są Jej wiara i pokora – cnoty, dzięki której Dziewica  
z Nazaretu włączyła się w zbawczy plan Boga. Pobożność ludowa poświę-
ca w okresie Adwentu sporo uwagi Najświętszej Dziewicy. Świadectwem tego 
są różne nabożeństwa, znane od XII w.: msze roratnie oraz nowenny, zwłasz-
cza przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia i Bożego Narodzenia. 
Warto zaznaczyć, że we wschodnim kalendarzu liturgicznym Adwent, przy-
gotowujący do Teofanii w tajemnicy Bożego Narodzenia, ma charakter ma-
ryjny. Dla Wschodu wszystkie tajemnice maryjne są chrystologiczne, czy-
li odnoszą się do tajemnicy zbawienia w Chrystusie. W obrządku koptyj-
skim śpiewa się w Theotokia chwałę Maryi, w syryjskim – okres ten nazywa 
się Subbara („Zwiastowanie”), a w bizantyjskim – wierni przygotowują się do 
Bożego Narodzenia przez coraz większą liczbę świąt i antyfon maryjnych58. 

56 W. Zaleski, Rok Kościelny, s. 19.
57 Nauczycielka i Matka – adhortacja Pawła VI „Marialis Cultus” – tekst i komentarz, Lublin: 

TN KUL 19911, p. 4.
58 Więcej na ten temat: Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrek-

torium o pobożności ludowej i liturgii, Warszawa: Pallottinum 2003, s. 82-83.
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1.1. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
1.1.1.1 Geneza i uzasadnienie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny

W 1854 r. oficjalnie uznano Niepokalane Poczęcie za dogmat59. Spoglądając 
na historię, w której ukształtowało się to liturgiczne święto oraz jego teologicz-
ne przesłanie, dostrzeżemy, że było to zwieńczenie dociekań Tradycji i wia-
ry Kościoła60. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
podobnie jak wiele innych świąt, szczególnie maryjnych, bierze swój początek  
w Kościele wschodnim. Od VI w. obchodzono tam Święto Narodzenia Maryi, 
do którego dwa wieki później dołączono święto Poczęcia Świętej Anny. Czczono  
w nim – powołując się na apokryf Protoewangelia Jakuba61 – cudowny spo-
sób poczęcia Maryi przez Annę, która zaszła w ciążę w czasie nieobecności męża 
Joachima, przebywającego w tym czasie na pustyni. W VIII w. święto to było ob-
chodzone także w monasterach palestyńskich, gdzie przedstawiano Maryję, jako 
„sanktuarium nieskazitelności (...), raj niezniszczalny”62, „całą piękną, czystą i nie-
skalaną, która z czystej i niepokalanej gliny rodzi się jak cherubini”63.

Kościół zachodni od X w. obchodził Poczęcie Świętej Maryi Panny, a od XII w.  
w Anglii Niepokalane Poczęcie Świętej Maryi Panny. W XIII w. zostało rozpo-
wszechnione głównie za sprawą franciszkanów, a 8 grudnia 1479 r. papież 

59 Pius IX, Ineffabilis Deus, "Wiadomości Diecezjalne", Katowice 28 (1960), s. 70-85.
60 Data ogłoszenia dogmatu zbiega się z datą dzisiejszych obchodów liturgicznych, zaś nazwa 

pochodzi od słów, jakie Matka Boża wypowiedziała 25 marca 1854 r. w Lourdes, przedstawiając 
się Bernadecie Soubirous: „Que soy era Immaculada Conception” („Ja jestem Niepokalane 
Poczęcie”).

61 Zob. Protoewangelia Jakuba IV, w: Apokryfy Nowego Testamentu, t. I, Ewangelie apokryficz-
ne. Opowiadania o Jezusie, Maryi, Józefie i Janie Chrzcicielu, red. M. Starowieyski, Lublin: TN 
KUL 1986. 

62 Zob. Proclo di Costantinopoli, Omelia VI; PG 65,753–754, G. Gharib, E. Toniolo, 
Testi mariani dei Primo Millenio, t. I, Roma: Città Nuova 1988, s. 558.

63 Zob. Theoteknos di Livia, Pantegirico per la festa dell'Assunzione 5 e 6, w: A. Wenger, 
L'Assomption de la Très Sainte Vierge dans la tradition byzantine du VI au X siècle, Paris: Institut 
Français d'Études Byzantines 1955, s. 275.
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Sykstus IV poświęcił Poczęciu Maryi Kaplicę Sykstyńską. Jako dogmat wiary 
„Niepokalane Poczęcie” Maryi mieściło się najpierw pośrednio w dogmacie  
o Jej Boskim Macierzyństwie i najdoskonalszej czystości. Po okresie zaciemnie-
nia i oporu w Kościele łacińskim został ukazany jako prawda objawiona i uro-
czyście, nieomylnie zdefiniowana. Uczynił to papież Pius IX bullą dogmatycz-
ną Ineffabilis Deus („Niewysłowiony Bóg”) 8 grudnia 1854 r.: „Dla uwielbie-
nia świętej i nierozdzielnej Trójcy, dla chwały i ozdoby Dziewicy Bogarodzicy, 
dla podniesienia wiary katolickiej i dla pomnożenia religii chrześcijańskiej, 
powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławionych Apostołów Piotra 
i Pawła oraz powagą ogłaszamy, orzekamy określamy, że nauka, która utrzy-
muje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – 
mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzia-
nych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została za-
chowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest praw-
dą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale  
i bez wahania wierzyć”64. Papież pisze dalej: „Oświadczamy, orzekamy i wyro-
kujemy, iż nauka, która opowiada, że Najświętsza Maryja Panna, w pierwszej 
zaraz chwili Poczęcia swego, była już przez szczególniejszą Wszechmogącego 
Boga łaskę i przywilej dla zasług Chrystusa Jezusa, Zbawiciela rodu ludzkie-
go od wszelkiej pierworodnego grzechu zmazy zachowaną i wolną, jest nauką 
od Boga objawioną, a przeto przez wszystkich wiernych mocno i stale być wy-
znawaną powinna”65.

Papież wskazuje na dwa źródła objawienia tej prawdy, którymi są: Objawienie 
i Tradycja. Według Tradycji, co widać wyraźnie u Ojców Kościoła, Niepoka- 
lane Poczęcie Maryi zostało zapowiedziane tuż po grzechu pierworodnym.  
W Biblii nie ma tekstów ukazujących wprost prawdę o Niepokalanym Poczęciu 
Maryi, są natomiast takie, które wyrażają ją pośrednio, na co wskazuje bardzo 

64 Acta Pii IX Pontificis Maximi, t. I/1, Roma 1854, s. 597-619, polski przekład: W. Pietkun, 
Maryja Matka Chrystusa. Rozwój dogmatu maryjnego, Warszawa 1954, s. 108-127. Tekst do-
gmatu według Breviarum Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr. S. Głowa, 
J. Bieda, Poznań 2001.

65 Acta Pii IX Pontificis Maximi, s. 597-619.
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dawna Tradycja kościelna. Wielokrotnie stawiano więc pytanie: „W jaki sposób 
jest ona zawarta w tym źródle Objawienia, którym jest Pismo Święte?”, i próbo-
wano dać na nie odpowiedź. A. Jankowski, wybitny polski biblista, interesują-
cy się mariologią biblijną, uważał, że „z punktu widzenia metodologicznego  
z góry było jasne, że dowód taki można przeprowadzić jedynie na drodze ro-
zumowania dawniej zwanego dialektycznym, które dziś nazywa się precyzyjniej 
poszukiwaniem sensus plenior w tekstach biblijnych, odnoszących się pośrednio 
lub wprost do Maryi”66. W uzasadnieniu dogmatu papież wskazał tylko na dwa 
teksty biblijne: Rdz 3,15 (Protoewangelia) i Łk 1,28 (pozdrowienie Maryi przez 
anioła Gabriela, który mówi o spełnieniu obietnicy z Rdz 3,15 danej pierwszym 
rodzicom)67. Oba teksty są czytane w liturgii tego święta. Liturgia słowa przed-
stawia najpierw czytanie z Rdz 3,9-15: opowieść o upadku człowieka w raju  
i Protoewangelię, a następnie ewangeliczną opowieść o zwiastowaniu. Mają one 
pomóc w odczytaniu i rozpoznaniu podstaw biblijno-teologicznych tego maryj-
nego święta68. Liturgia słowa próbuje odkryć liturgiczny cel święta, badając teo-
logiczny sens i znaczenie niektórych cech Maryi. Dogmat uzasadniają także racje 
rozumowe. Bóg nie mógł dopuścić, by Matka Jego Syna była skażona i w niewoli 
szatana, ponieważ ubliżałoby to najwyższej godności Syna Bożego.

1.1.1.2. Istota i treść dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi
Przywilej Niepokalanego Poczęcia Maryi zawiera w sobie bogatą treść. Tylko 

Najświętsza Maryja Panna była wolna od grzechu pierworodnego. Od począt-
ku swojego istnienia była święta i żyła w przyjaźni z Bogiem, jako dziecko Boże. 
Wraz z łaską uświęcającą miała cnoty wlane i pełnię darów Ducha Świętego. 

66 A. Jankowski, Bliżej Bogarodzicy. Studia z mariologii biblijnej, Kraków: Wydawnictwo 
WAM 2004, s. 46.

67 Sobór Watykański II nawiązuje do tych tekstów w Konstytucji dogmatycznej o Kościele 
„Lumen Gentium”, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań: 
Pallottinum 2002, s. 156-157, numery 55-56. 

68 Zob. S. Haręzga, Nowotestamentowe podstawy dogmatu Niepokalanego poczęcia Maryi, 
w: Tota pulchra es Maria. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum mariologicznego z okazji 150. rocz-
nicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej, Licheń, 17-20 maja 2004 r., red. 
J. Kumala, Licheń 2004, s. 29-41.




