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Oddajemy chwałę Panu i wraz z Najświętszą Maryją Panną 
radujemy się łaską powołania mariańskiego 

Konferencja na maj 

 

 

 

Noszenie imienia Najświętszej Maryi Panny jest naszą szczególną radością i przywilejem, 
jako członków Zgromadzenia KsięŜy Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP. Maryjny 
charakter naszego Zgromadzenia od samego początku był istotną częścią naszego charyzmatu 
i misji. Zarówno bł. Stanisław Papczyński, jak i bł. Jerzy Matulewicz podkreślali znaczenie 
tego, by wszyscy członkowie wspólnoty miłowali i szerzyli cześć Matki Najświętszej. 

Dlatego teŜ, w ramach refleksji tego miesiąca oraz z uwagi na obchody Roku Jubileuszowego, 
złóŜmy dziękczynienie Bogu za dary, którymi obdarzył Maryję i zastanówmy się ponownie 
nad nimi, będąc w pełni świadomi tego, Ŝe łaski jakich Bóg udzielił Maryi, zostały takŜe dane 
dla dobra Kościoła. Jesteśmy bowiem synami Maryi, ale takŜe synami Kościoła. 

 

 Theotokos 

Maryja jest Matką Boga. Pragnąc uratować ludzkość od grzechu oraz podnieść nas do rangi 
przybranych dzieci, Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel – zechciał przyjść na ten świat 
poprzez dziewicze łono Najświętszej Maryi Panny. Przywilej bycia rodzicielką Boga 
podkreśla zaszczyt dany Maryi, Ŝe została wybrana przez Boga, aby zapewnić Zbawicielowi 
narzędzie naszego zbawienia – ciało Mesjasza. 

Jako Matka Boga, ale teŜ i stworzenie (jest to zaiste paradoksalne) Stworzyciel wszechświata 
i wszystkich rzeczy Ŝyjących uczył się chodzić i mówić dzięki kochającej matczynej opiece 
Maryi. CóŜ to za misterium! Czy ktoś mógłby kiedykolwiek pomyśleć, iŜ Bóg zostanie 
niemowlęciem i będzie zaleŜny od opieki swego stworzenia, aby podtrzymać swoje Ŝycie? A 
właśnie coś takiego wydarzyło się dzięki Zwiastowaniu.  

Wielu świętych zauwaŜyło, Ŝe dziewicze macierzyństwo Maryi jest tak wspaniałe, Ŝe stanowi 
główną podstawę do zrozumienia wszelkich innych przywilejów Matki Najświętszej. Z tego 
misterium wynika, Ŝe jest ona matką totus Christus, czyli głowy i członków. A zatem jest Ona 
nie tylko Matką Boga, ale i Matką Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusowego. 

A poniewaŜ kobieta w sposób naturalny jest sercem domu, więc boskie macierzyństwo Maryi 
występuje jako serce Mistycznego Ciała Chrystusa. Duch Święty jest bez wątpienia duszą 
tego Mistycznego Ciała, tym co daje mu Ŝycie i podtrzymuje je. Niemniej jednak, boskie 
macierzyństwo Maryi występuje jako serce Mistycznego Ciała, a Jej rola polega na tym, aby 
słuŜyć Kościołowi. Naturalnie, obejmuje to takŜe i nas, marianów. 
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W dodatku, jako Matka Boga, Maryja jest równieŜ tą, która nie tylko wykarmiła Boga swą 
piersią, ale takŜe odŜywia nas, zgadzając się na to – jak odnotowują święci – aby jej łono 
wydało Chleb śycia – Jezusa w Najświętszym Sakramencie.  

Niech uwielbiona będzie Trójca Przenajświętsza za dar Boskiego Macierzyństwa! 

 

Pytania do refleksji: 

1. Czy mam synowskie naboŜeństwo do Matki Boga? 

2. Czy spędzam dostatecznie duŜo czasu na modlitwie do mojej Matki duchowej? 

3. Czy staram się przybliŜać innych do Maryi? 

 

 Niepokalane Poczęcie 

Maryja jest Niepokalanym Poczęciem! Ten przywilej ogłasza, Ŝe jest Ona zarówno wolna od 
grzechu pierworodnego, jak i osobistego. Jest to przywilej udzielony Maryi przez Boga, aby 
była w pełni przygotowana do spełnienia swej roli matki przy boku Chrystusa w ekonomii 
zbawienia. 

Być moŜe rozwaŜenie tego przywileju poprzez następującą analogię pomoŜe nam zrozumieć 
to misterium w nowym świetle: wszyscy ludzie zrodzili się z matki. Nic nie mieliśmy do 
czynienia z narodzinami, dzieciństwem, wychowaniem itd. ze strony naszych matek. ZałóŜmy 
jednak przeciwnie. Wyobraźmy sobie, Ŝe dane nam zostało poprzedzić nasze matki i uczynić 
je właśnie takimi, jakimi pragnęlibyśmy je widzieć. Czy nie byłoby to doprawdy wspaniałe?! 
Jesteśmy jednak tylko stworzeniami i nie potrafimy czynić cudów. Natomiast to właśnie 
uczynił Jezus Chrystus. Jako przedwieczny Syn Ojca, przygotowując swoje przyjście na 
świat, aby nas zbawić, stworzył dla siebie doskonałą matkę. Jaki syn nie chciałby tego 
uczynić? KaŜdy by to zrobił, gdyby mógł. śaden syn nie uczyniłby swej matki obarczoną 
niedoskonałościami czy wadami. Wręcz przeciwnie – stworzylibyśmy nasze matki 
nieskazitelnymi, absolutnie pięknymi, bez zmaz i grzechu. Stworzylibyśmy je niepokalanymi. 

Innym aspektem tego wspaniałego przywileju Matki Najświętszej jest fakt, iŜ jest to 
przywilej, którego Bóg pragnie udzielić Kościołowi. Innymi słowy, tego co Bóg dał Maryi na 
początku Jej Ŝycia (bezgrzeszność), pragnie udzielić wszystkim swoim dzieciom u kresu ich 
Ŝycia. Jest to naszym ostatecznym celem – stać się świętymi, bez zmazy i nieskalanymi.  

Naszym stałym zobowiązaniem, jako marianów Niepokalanego Poczęcia, jest spowodowanie, 
aby ten przywilej Matki Najświętszej był jeszcze bardziej znany i miłowany. Istnieje wiele 
sposobów na osiągnięcie tego celu. Przykład: od czasu naszego odnowienia Ŝyło wiele 
świętych męŜczyzn i kobiet, którzy ofiarowali Kościołowi głębokie rozwaŜania nt. 
Niepokalanego Poczęcia Maryi. Wystarczy wymienić św. Maksymiliana Kolbe, św. Faustynę 
Kowalską czy papieŜa Jana Pawła II. Są to tylko nieliczne, wybitne postaci XX w. (wieku 
odnowienia naszego Zgromadzenia), które dostarczyły Kościołowi świeŜego spojrzenia na 
Niepokalane Poczęcie Maryi. 

Co więcej, wraz z niedawnym włączeniem apostolatu Miłosierdzia BoŜego do naszych 
Konstytucji, otworzyły się dla nas nowe horyzonty badań w celu zrozumienia przywileju 
Niepokalanego Poczęcia jako misterium miłosierdzia, którym naleŜy się dzielić z ludem 
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BoŜym poprzez wszelkie dostępne środki uŜywane przez marianów w ich pracy pro Christo 
et Ecclesia.  

 

Pytania do refleksji: 

1. Czy naprawdę znajduję radość w tym, Ŝe jestem synem Niepokalanego Poczęcia? 

2. Czy dokładam starań, aby być jak Maryja w Jej bezgrzeszności? 

3. Czy staram się zaszczepić miłość do Niepokalanego Poczęcia wśród innych? 

 

 Wieczne dziewictwo  

Ta prawda wiary wskazuje, Ŝe Maryja jest dziewicą przed, w czasie i po narodzeniu 
Chrystusa. Jest to zaiste wielkie misterium. Maryja została wybrana przez Boga dla Niego 
samego, i jest Ona zapieczętowanym źródłem i zamkniętym ogrodem, z którego Bóg się 
cieszy i który obsypuje swymi łaskami. W swej osobie, ciele, duszy i duchu Maryja pozostaje 
dziewicą. Ona jest Oblubienicą Boga! 

Niestety, w dzisiejszym świecie wielu pojmuje dziewictwo jako wynik niepowodzenia w 
miłości. Jest to dokładne zaprzeczenie prawdy. Przykład: dziewictwo Maryi nie czyni Jej 
wyizolowaną lub odosobnioną od miłości. Przeciwnie: miłość Maryi do Boga jest tak wielka, 
Ŝe Ona oddaje siebie w całości, aby zostać słuŜebnicą Pańską. Kocha Boga całym sercem, 
rozumem, duszą oraz ciałem. 

Jej wieczne dziedzictwo dowodzi takŜe, iŜ nasze ludzkie ciało jest świątynią Pana, stworzoną 
przez Niego jako święte mieszkanie dla Ducha Świętego. Wszyscy ludzie zostali wezwani 
przez Boga, aby w oparciu o przykład całkowitej miłości Maryi, naleŜeć do Niego w 
wieczności. Bóg umiłował nasze dusze, a naszą odpowiedzią na Jego miłość jest, za 
przykładem Maryi, całkowite oddanie się w Jego objęcia. Jest to szczególnie waŜne dla nas, 
osób konsekrowanych na Jego słuŜbę poprzez ślub czystości. 

Ten przywilej Matki Najświętszej jest bardzo waŜny dla naszej refleksji jeszcze na innym 
poziomie, w świetle dzisiejszych tendencji w świecie. Z duŜym smutkiem musimy przyznać, 
Ŝe podczas gdy obchodzimy jubileusz naszego odnowienia, minione sto lat stały się takŜe 
czasem globalnego hedonizmu, zmysłowości i upokorzenia ludzkiego ciała. Kilka lat po 
naszym odnowieniu w słowach skierowanych do dzieci z Fatimy Matka Najświętsza 
zapowiedziała nadchodzące upokorzenia ludzkiego ciała. JakŜe smutne musi być dla naszego 
Pana i Matki Najświętszej, Ŝe narody, społeczeństwa i kultury na całym świecie stały się 
ofiarami modnych trendów, stylów ubierania się, rozrywki i innych podobnych rzeczy 
wyśmiewających dziewictwo, czystość, skromność i liczne inne cnoty, których przykład daje 
nam Maryja w swym wiecznym dziewictwie. 

Dlatego więc, jako ci, którzy zostali powołani, aby naśladować cnoty Maryi i czynić je 
znanymi w świecie, mamy obowiązek pomóc w przywracaniu kultury Ŝycia i szacunku dla 
ludzkiego ciała za pomocą naszych licznych apostolatów i dzieł. Maryja wesprze nas w tym 
działaniu. Nigdy nie odstępujmy od tego waŜnego zadania. 
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Pytania do refleksji: 

1. Czy zachowuję ślub czystości? 

2. Czy pośród moich rozrywek są takie, które nie podobałyby się Maryi? 

3. Czy uciekam się do Maryi, gdy doznaję pokusy? 

 

 Wniebowzięcie 

Maryja została wzięta do nieba z ciałem i duszą. Siedzi teraz po prawicy naszego Króla i 
wstawia się za nami. W świetle jubileuszu naszego odnowienia jest to wielce interesujący 
przywilej, gdyŜ, mimo Ŝe Kościół przez wieki celebrował Zaśnięcie (w Kościele wschodnim) 
lub Wniebowzięcie (w Kościele zachodnim), to faktem jest, Ŝe zostało ono ogłoszone jako 
dogmat Kościoła dopiero w roku 1950, juŜ po naszym odnowieniu przez bł. Jerzego. 
Dokonano tego za Ŝycia wielu z naszych współbraci! CóŜ to za zaszczyt być świadkiem 
tworzenia mariańskiej historii, gdy papieŜ Pius XII ogłosił ten dogmat! Zaiste serca naszego 
ZałoŜyciela i Odnowiciela musiały się radować wraz z nami, ich duchowymi synami, z tego, 
Ŝe Zgromadzenie Niepokalanego Poczęcia NMP doczekało się tak wielkiego wydarzenia w 
historii Kościoła. 

Dziękujemy bł. Jerzemu za odnowienie naszej wspólnoty i za to, Ŝe marianom przyszło dziś 
Ŝyć w epoce, której nawet on nie doświadczył, tzn. epoce historii Kościoła, podczas której 
Wniebowzięcie NMP zostało wyniesione do godności dogmatu Kościoła! 

Wniebowzięcie NMP stwarza dalsze moŜliwości rozwaŜania nt. godności i szacunku dla 
ludzkiego ciała. W czasach gdy ciało traktuje się jako broń w atakach terrorystycznych lub 
samobójczych, wniebowzięcie NMP staje się światłem przyświecającym nam w 
ciemnościach. Zaiste, ciało nie jest czymś zewnętrznym w stosunku do tego, kim jesteśmy 
jako istoty ludzkie. Nie jest to takŜe skorupa, którą zrzucamy, jak tego uczy wiele ideologii 
nurtu New Age we współczesnych publikacjach. Nie. Ciało ludzkie zostało stworzone przez 
Boga i jest ono dobre. Bóg znajduje upodobanie w naszym ciele. To szatan, nasz odwieczny 
wróg, pogardza ciałem. 

 

Pytania do refleksji: 

1. Czy traktuję moje ciało jako świątynię Boga? 

2. Czy Maryja jest królową mego serca? 

3. Czy odmawiam wiernie codzienny róŜaniec? 

 


