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Maryja – Święta Boża Rodzicielka

1. Pieśń na wejście
Zdrowaś, Maryja, Boga Rodzico! (Siedlecki, nr 84).

2. Komentarz po pozdrowieniu 
 (celebrans lub komentator)
Sobór w  Efezie w  431  r. w  sposób uroczysty ogłosił dogmat o  tym, że 

Maryja jest Matką Bożą. 1500 lat później, w 1931 r., Pius XI na pamiątkę tego 
wydarzenia ustanowił w  Kościele katolickim liturgiczny obchód święta ku 
czci Świętej Bożej Rodzicielki, przypadający wówczas 11 października. Po 
reformie Soboru Watykańskiego prawdę o Bożym macierzyństwie Najświęt-
szej Maryi Panny w liturgii Kościoła katolickiego obchodzimy w dzień Nowe-
go Roku. W ten sposób wyrażamy nasze oddanie się w Jej macierzyńską opie-
kę. Skoro bowiem Maryja jest Matką Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka, 
to jest zarazem naszą Matką. 

A wszystko to stało się za sprawą Ducha Świętego. W dzisiejszej cele-
bracji na ten pneumatologiczny aspekt Bożego macierzyństwa Maryi chcemy 
zwrócić szczególną uwagę.

3. Modlitwa
Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny ob-

darzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędow-
nictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. 
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków.

4. Wprowadzenie do czytań
W  Liście do Galatów św. Paweł jedyny raz wspomina o  Maryi, choć 

nie wymienia Jej imienia. Wzmiankuje jedynie, że w czasie wybranym przez 
Boga zesłał On swego Syna, który narodził się z niewiasty.

Samo to wydarzenie opisuje św. Mateusz, zaznaczając, że Maryja poro-
dziła Syna Bożego, który począł się w Niej z Ducha Świętego.

te esse Matrem. O  Maryjo, okaż, że jesteś Matką dla wszystkich! I  daj nam 
Chrystusa, nadzieję świata! Amen”. 

7. Modlitwa powszechna
Zgromadzeni w  uroczystość Niepokalanego Poczęcia, przedstawmy 

Bogu prośby w intencji świata, Kościoła i nas samych.
■   Módlmy  się w  intencji Kościoła, aby na wzór Maryi mężnie i  wy-

trwale podążał drogą świętości do królestwa Ojca. Ciebie prosimy…
■   Bóg ustrzegł Maryję od grzechu pierworodnego. Prośmy, aby dzieci 

Boże korzystały z sakramentu pokuty i pojednania, stając się czyste 
na duszy. Ciebie prosimy…

■   Bóg ustrzegł Maryję od wszelkiego grzechu. Prośmy, aby uzależnie-
ni od różnych nałogów potrafili wyrwać się z nich z pomocą Matki 
i doświadczyć prawdziwej wolności. Ciebie prosimy…

■   Bóg poprzez Niepokalaną zapowiedział nowy świat. Prośmy Stwór-
cę, aby na całej ziemi ludzie żyli w  pokoju i  radości. Ciebie prosi-
my…

■   Maryja cieszy się chwałą nieba. Módlmy się, aby wszystkie Jej dzie-
ci, które przeszły do wieczności, znalazły  się w  domu Ojca. Ciebie 
prosimy…

■   Maryja Matka Pięknej Miłości niech nam wyprasza bycie świętym 
przed obliczem Najwyższego. Ciebie prosimy…

■   Boże, przyjmij nasze modlitwy przez wstawiennictwo Twojej Matki, 
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

8. Komentarz końcowy i błogosławieństwo
Niepokalane poczęcie „pełne jest pocieszających tajemnic”. Wypływa-

ją one od Stwórcy, Pana nieba i ziemi. Mamy nadzieję, że dobrze je spożytku-
jemy dla naszej świętości i obdarzymy nimi naszych braci i siostry. 

9. Śpiew na rozesłanie
Matko niebieskiego Pana.

ks. Paweł Warchoł
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Aby już nikt nigdy nie podważał tej prawdy, została ona uroczyście 
ogłoszona jako dogmat wiary. Zebrani na soborze w Efezie biskupi Kościoła 
pod przewodnictwem legatów papieskich orzekli jednogłośnie, że nie tylko 
można, ale należy Maryję nazywać Matką Bożą –Bogarodzicą (gr. Theoto-
kos). Potwierdziły to kolejne sobory w Chalcedonie w 451 r. i w Konstanty-
nopolu w 553 r. oraz 680 r., a także liczne dokumenty papieskie.

B.  Prawda, że Maryja jest nie tylko Matką Jezusa jako człowieka, ale 
Matką Boga, ma mocne uzasadnienie w Piśmie Świętym. Wiele z tych tekstów 
odczytywanych jest w okresie Bożego Narodzenia.

W Starym Testamencie jest wiele proroctw, które zapowiadają przyj-
ście Zbawiciela świata narodzonego z  niewiasty. Spośród najważniejszych 
wypada wspomnieć, że w  Księdze Rodzaju zapisano zapowiedź Niewiasty, 
która zetrze głowę szatańskiego węża (Rdz 3,15). O Matce Mesjasza pisze pro-
rok Micheasz, wskazując nawet konkretne miejsce jego urodzenia (Mi 5,1-2). 
W sposób niepozostawiający wątpliwości prawdę co do narodzin Zbawiciela 
z niewiasty głosi proroctwo Izajasza (Iz 7,14).

O tym, że starotestamentowe zapowiedzi spełniły się w osobie Maryi, 
świadczą relacje ewangelistów. Święty Łukasz przedstawia scenę zwiastowa-
nia, w  której anioł Gabriel zwiastuje Maryi narodzenie Syna, który będzie 
„Synem Najwyższego” (Łk 1,26-38), a któremu – według relacji Mateuszowej 
– ma nadać imię „Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami” (Mt 1,23). Boskie macie-
rzyństwo Maryi potwierdza Jej krewna Elżbieta, która zapewne nic nie wie-
dząc o anielskim zwiastowaniu, pod natchnieniem Ducha Świętego mówi do 
swej młodszej kuzynki jako do „matki Pana mojego” (Łk 1,43). W odpowiedzi 
na to Maryja wznosi hymn Magnificat, uwielbiając Boga za wielkie rzeczy, ja-
kie Jej uczynił (por. Łk 1,49).

Ewangelista Łukasz w tzw. Ewangelii dzieciństwa Jezusa parokrotnie 
zaznacza, że Dziecię Jezus ma Boską naturę. Zaświadczają to opisane przez 
niego niezwykłe okoliczności narodzenia w  Betlejem (2,8-15), jak również 
relacja ze spotkania z  Symeonem i  Anną podczas ofiarowania Jezusa jako 
pierworodnego syna w  świątyni jerozolimskiej (Łk 2,21-38). Także wszyst-
kie późniejsze wydarzenia i cuda z okresu publicznego nauczania Jezusa po-
twierdzają Jego Boskość. Jednocześnie świadkowie tych wydarzeń pamiętali, 
że jest On synem Maryi (por. Mt 12,47; Mk 3,31-32; 6,3; Łk 8,19-21).

Uwielbiajmy tę tajemnicę, śpiewając psalm responsoryjny, który na-
wiązuje do słynnego zdania św. Jana Apostoła, że „Słowo ciałem się stało i za-
mieszkało między nami”. 

5. Czytania
Pierwsze czytanie: Ga 4,4-7 (Lekcjonarz do Mszy o NMP, I, nr 8a). 
Psalm responsoryjny: Ps 147,12-13,14-15,19-20 (R.: „Słowo Wcielone 

wśród nas zamieszkało”, por. J 1,14) (Lekcjonarz do Mszy o NMP, I, nr 24).
Ewangelia: Mt 1,18-23 (Lekcjonarz do Mszy o NMP, I, nr 17). 

6. Homilia
A.  Spośród wszystkich przywilejów Maryi Jej Boże macierzyństwo 

trzeba postawić na pierwszym miejscu. Ona została uchroniona od skutków 
grzechu pierworodnego, pozostała zawsze dziewicą oraz została z duszą i cia-
łem wzięta do nieba właśnie ze względu na fakt, że Bóg w swoich odwiecznych 
planach wybrał Ją na rzeczywistą Matkę Swego Syna.

By lepiej rozumieć przywilej Bożego macierzyństwa Maryi, trzeba 
sięgnąć do historii, która pokazuje, jak kształtowało się rozumienie prawdy 
o Jezusie Chrystusie.

Patriarcha Konstantynopola Nestoriusz († 451) nauczał, że w Jezusie 
Chrystusie są dwie natury i dwie osoby: Boska i ludzka. Wobec tego Mary-
ja, jak twierdził, jest tylko Matką Chrystusa – człowieka. Jednak biskupi, 
którzy zebrali  się na soborze w  Efezie w  431 r., odrzucili i  potępili naukę 
patriarchy Nestoriusza, wykazując zarazem na podstawie Pisma Świętego, 
że Pan Jezus był jedną Osobą, lecz posiadającą dwie natury: Boską i ludzką. 
Maryja, rodząc Jezusa w Jego ludzkiej naturze, była także Matką Jezusa jako 
Boga, a więc Matką Bożą. Nie dała jednak Jezusowi natury Boskiej. Jako Syn 
Boży, druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, On ją posiada odwiecznie. Nato-
miast Maryja dała Mu w konkretnym czasie i miejscu ludzką naturę, realne 
ludzkie ciało. Dała je drugiej Boskiej Osobie. Jest więc w  pełnym tego sło-
wa znaczeniu Matką Syna Bożego według ciała i w czasie, mimo że według 
natury Bożej i odwiecznie Jezus jest Synem Bożym. Określenie więc Maryi 
Matką Bożą nie jest żadną metaforą, ale najwłaściwszym Jej określeniem 
i zarazem przywilejem, który wynosi Ją nad wszystkie stworzenia.
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Następuje chwila ciszy.

7.  Śpiew 
Antyfona Alma Redemptoris Mater (Exsultate Deo, nr 527).

8. Komentarz
Łacińską antyfoną Alma Redemptoris Mater, ułożoną przez nieznanego 

autora, Kościół wysławia tajemnicę Bożego macierzyństwa, jakie spełniło się 
za sprawą Ducha Świętego. Do słów tej antyfony nawiązał św. Jan Paweł II, 
przemawiając podczas audiencji generalnej 7 stycznia 2004  r. Posłuchajmy 
zatem wybranych fragmentów tego wystąpienia, które przybliża nam praw-
dę, że za sprawą Ducha Świętego Maryja stała się Matką Syna Bożego.

Naszą zaś odpowiedzią na usłyszane słowa będzie modlitwa różańco-
wa – jeden dziesiątek, w którym metodą tzw. klauzul, czyli dopowiedzeń, bę-
dziemy rozważać tajemnicę narodzenia Bożego.

9. Lektura duchowa
„»Alma Redemptoris Mater… – Matko Odkupiciela…«. Tymi słowami 

pięknej starej antyfony maryjnej przyzywamy Maryję w  okresie Bożego 
Narodzenia i dodajemy: »Tu quae genuisti natura mirante, tuum sanctum 
Genitorem – Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła 
Twego Stworzyciela«.

Maryja, Matka Boga! Tę prawdę wiary, ściśle związaną ze świętami Bo-
żego Narodzenia, w  sposób szczególny uwydatnia liturgia pierwszego dnia 
roku, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Maryja jest Matką Odku-
piciela; jest niewiastą wybraną przez Boga dla wypełnienia zbawczego planu, 
którego istotą jest tajemnica wcielenia Słowa Bożego.

Pokorne stworzenie zrodziło Stworzyciela świata! Czas Bożego Naro-
dzenia odnawia w nas świadomość tej tajemnicy, ukazując nam Matkę Syna 
Bożego jako współuczestniczkę najważniejszych wydarzeń historii zbawie-
nia. Wielowiekowa tradycja Kościoła zawsze uznawała narodziny Jezusa 
i Boskie macierzyństwo Maryi za dwa aspekty wcielenia Słowa. »Istotnie – jak 
stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego słowami Soboru Efeskiego – Ten, 
którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się 
Jej Synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym Synem Ojca, dru-

Wyrazem żywej wiary pierwotnego Kościoła w to, że Maryja jest Mat-
ką Syna Bożego, są słowa św. Pawła Apostoła, który pisze do Galatów, że przez 
narodzenie z Niewiasty Bóg zesłał swego Syna Jednorodzonego, aby dokonał 
zbawienia świata. 

C.  Wprawdzie okres Bożego Narodzenia i  noworoczna uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki w  sposób szczególny podkreślają wagę Boskiego 
macierzyństwa Maryi, jednak nie można rozpatrywać go jedynie w  katego-
riach sentymentalnych.

Bieżący rok duszpasterski upływający pod hasłem „W  mocy Bożego 
Ducha” skłania do tego, aby na dogmat Bożego Macierzyństwa Maryi spoj-
rzeć przede wszystkim jako na szczególne dzieło Ducha Świętego – objawie-
nie Jego stwórczej i  uświęcającej mocy. Można wskazać przynajmniej trzy 
wielkie interwencje trzeciej Osoby Boskiej w życie Maryi z Nazaretu. 

Skoro bowiem Boża Opatrzność wybrała Ją do udziału w odwiecznym 
planie zbawienia, Duch Święty Ją napełnił w chwili Jej zaistnienia na ziemi, 
uświęcając Ją i czyniąc całkowicie wolną od jakichkolwiek wpływów i skut-
ków grzechu pierworodnego. Maryja stała  się niepokalana. Ponowna in-
terwencja Ducha Świętego miała miejsce w chwili zwiastowania i dotyczyła 
bezpośrednio poczęcia w  Niej Syna Bożego, co jednoznacznie odnotowują 
ewangeliści Mateusz (1,20) i  Łukasz (1,35). Po raz trzeci Maryja została na-
pełniona Duchem Świętym w Wieczerniku, gdzie pozostawała na modlitwie 
razem z apostołami (por. Dz 1,14; 2,1-4).

Zstąpienie Ducha Świętego na apostołów, Maryję i inne osoby przeby-
wające w  Wieczerniku stało  się momentem przebudzenia Kościoła do jego 
misji ewangelizacyjnej. Maryja, która podczas zwiastowania stała się Matką 
Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego dzięki napełnieniu Duchem Świętym, 
w  Wieczerniku stała  się jednocześnie Matką Kościoła – Jego Mistycznego 
Ciała, zgodnie z wolą Pana wyrażoną z krzyża (por. J 19,25-27).

Zatem prawdy o  Bożym macierzyństwie Maryi nie tylko nie można 
sprowadzić do pełnych wzruszeń rodzinnych uczuć bożonarodzeniowych, 
ale trzeba dostrzec jej znaczenie historiozbawcze i  eklezjalne. Słusznie za-
uważyli ojcowie Soboru Watykańskiego II, że Maryja stale jest obecna w ta-
jemnicy Chrystusa i Kościoła. Tym samym jest obecna w naszym życiu, skoro 
należymy do Kościoła dzięki działaniu tego samego Ducha Świętego, który Ją 
uczynił Matką Bożą i Matką naszą.
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11. Modlitwa końcowa przed błogosławieństwem
Boże, z  Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo 

przyjęło ludzkie ciało w  łonie Najświętszej Maryi Panny, spraw, aby wspo-
magało nas wstawiennictwo Dziewicy, w której Boże macierzyństwo głęboko 
wierzymy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

12. Pieśń na zakończenie
Pomnij, Mario, Matko miła… (Siedlecki, nr 57). 

ks. Marek Chmielewski

Maryja – zawsze Dziewica

1. Śpiew na wejście
Przeczysta Dziewico (Siedlecki, nr 254).

2. Wprowadzenie po pozdrowieniu 
(celebrans lub komentator) 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i  Maryja, zawsze Dziewi-

ca!”. Te słowa pozdrowienia przynajmniej kilka razy dziennie słyszymy na 
antenie Radia Maryja i TV Trwam. Niektórzy sądzą, że jest to typowe pozdro-
wienie w  Rodzinie Radia Maryja. Tymczasem wyraża ono głęboką prawdę 
wiary, że Maryja w chwili zwiastowania, gdy poczęła Syna Bożego mocą Du-
cha Świętego, a  także w  czasie gdy Go rodziła w  betlejemskiej szopie, była 
i  pozostała Dziewicą. Tę prawdę wiary, określoną w  Kościele jako dogmat, 
szerzył założyciel redemptorystów św. Alfons Liguori († 1787). Duchowi sy-
nowie świętego kontynuują to dzieło między innymi za pomocą radia i tele-
wizji.

W  tej celebracji przez rozważanie słowa Bożego chcemy głębiej po-
znać jeden z czterech dogmatów maryjnych i uwielbić Przenajświętszą Trójcę 
w dziewiczym pięknie Maryi, zawsze Dziewicy. 

3. Modlitwa 
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom Twoim, cieszyć  się trwałym zdro-

wiem duszy i  ciała i  za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dzie-

gą Osobą Trójcy Świętej. Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką 
Bożą (Theotokos)« (nr 495).

Z  faktu, że Maryja jest »Matką Boga«, wynikają wszystkie pozostałe 
aspekty Jej misji; podkreślają je tytuły, jakimi wspólnota uczniów Chrystu-
sa czci Ją w każdym zakątku ziemi. Przede wszystkim tytuły: »Niepokalana« 
i »Wniebowzięta«, albowiem niewątpliwie nie mogła ulec zepsuciu, będącemu 
konsekwencją grzechu pierworodnego, Ta, która miała zrodzić Zbawiciela.

Dziewica Maryja jest również nazywana Matką Mistycznego Ciała, 
czyli Kościoła. Katechizm Kościoła Katolickiego, powołując  się na tradycję 
patrystyczną, sformułowaną przez św. Augustyna, potwierdza, że Ona jest 
»również Matką członków Chrystusa […], ponieważ swoją miłością współ-
działała w  tym, by w  Kościele rodzili  się wierni, którzy są  członkami owej 
Głowy« (nr 963)”.

10. Modlitwa różańcowa metodą dopowiedzeń 
Wszyscy recytują pierwszą część „Zdrowaś, Maryjo” do słów „owoc ży-

wota Twojego Jezus”, a  jedna z 10 wybranych osób dopowiada podaną ni-
żej klauzulę. Po ostatniej klauzuli wszyscy recytują „Święta Maryjo, Matko 
Boża…”.

Ojcze nasz…
Zdrowaś, Maryjo…
■   który wybrał Cię od założenia świata na swoją Matkę.
■   który w Tobie się począł z Ducha Świętego.
■   którego przyjęłaś dziewiczym sercem napełnionym Duchem Świę-

tym.
■   którego kontemplowałaś, nosząc w swoim dziewiczym łonie.
■   który z Ciebie narodził się, „gdy nadeszła pełnia czasu”.
■   którego porodziłaś w ubogiej betlejemskiej szopie.
■   którego przyjęłaś z prawdziwie macierzyńską miłością.
■   w którym jako pierwsza uznałaś Jednorodzonego Syna Bożego. 
■   którego jako Matka Kościoła stale rodzisz w sercach ludzi mocą Du-

cha Świętego.
■   który w tajemnicy Twego Bożego macierzyństwa ukazuje nam nie-

skończone miłosierdzie Boże. 
Chwała Ojcu…




