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„Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie zanoś za niego błagań  
ani modłów, ani też nie nalegaj na Mnie, bo cię nie wysłucham.  

Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? 
Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają 

ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla Królowej Niebios...  
Czy Mnie obrażają – wyrocznia Pana – czy raczej siebie samych,  

na własną hańbę? Dlatego to mówi Pan: Oto się żar gniewu mojego 
rozlewa na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne  

i na owoce ziemi – płonie i nie zagaśnie”.

Księga Jeremiasza 7,15–20

„Nie posłuchamy polecenia, jakie nam przekazałeś w imię Pana. 
Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie: 
składać ofiary kadzielne Królowej Niebios, składać na jej cześć 
ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi przodkowie, 

nasi królowie oraz nasi przywódcy...  
Wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, powodziło się nam 

dobrze i nie spotkało nas nic złego. Od czasu, gdy zaprzestaliśmy 
składać Królowej Nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy 

niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu.  
A kobiety powiedziały: Ilekroć składamy Królowej Niebios 

ofiary kadzielne i płynne, czyż nie za wiedzą naszych mężów 
przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo 

wylewamy płynne ofiary?  
Pan nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków  

ani ohydnych czynów, jakie popełnialiście.  
Dlatego kraj wasz został obrócony w ruinę, w pustkowie,  

stał się przedmiotem klątwy.”

Księga Jeremiasza 44,16–22
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Wstęp

Przed laty brałem udział w pewnym wykładzie, 
w którym prelegent odnosił się krytycznie do słynnej 
książki Raymonda Moody’ego Życie po życiu. Prze-

mówienie wzbudziło sensację i  głęboko poruszyło emocje 
słuchaczy. Zaczęły padać argumenty w obronie prawdziwo-
ści tez przedstawionych przez autora książki. Prelegent usto-
sunkował się do nich, wskazując na ich irracjonalność. Wów-
czas jeden z uczestników wstał i donośnym głosem oznajmił 
zgromadzonym:

– A co nam pan tu będzie opowiadał, że to bajka. A niech 
będzie i bajka, byle ładna...

Czasami wracam myślą do tamtego czasu i owego nieszczę-
śnika, który tak bardzo obawiał się uznać prawdy, że gotów 
był otwarcie zadeklarować chęć pozostania w kręgu złudzeń. 
A te mogą nawet być źródłem pięknych wzruszeń, ale oderwa-
ne od prawdy nie pozwolą zbudować rzetelnego obrazu rze-
czywistości. Zarówno państwa, jak i  jednostki doświadczały 
tragicznych skutków życia w kręgu wyobrażeń. Na przykład 
we wrześniu 1939 roku młoda II Rzeczpospolita boleśnie prze-
konała się o tym, jak zgubne są rozczarowania wynikające ze 
zderzenia własnych imaginacji z realiami tego świata. 

Niniejsza pozycja z  pewnością nie zadowoli zwolenni-
ków unikania rozważań budzących niepokój, zmuszających 
do głębszej refleksji, a – być może – skłaniających nawet do 
zmiany dotychczasowych wyobrażeń. Autor niniejszej pracy 
podjął ogromny trud wprowadzenia Czytelnika w obszar ob-
jęty wieloma ugruntowanymi przekonaniami, w obszar żywo 
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angażujący emocjonalnie wielu chrześcijan. Rzetelne zbada-
nie przedstawionych tu treści powinno jednak być udziałem 
każdego wierzącego człowieka, albowiem stosunek do nich 
może mieć dalekosiężny wpływ na przyszły los dzieci Bo-
żych. Przedmiotem dzieła  – trzeciego tomu serii „Chrystus 
pokalany” – jest kult maryjny. Autor prezentuje jego rozwój 
na przestrzeni dziejów, wywierany wpływ, stosunek do na-
uczania biblijnego, a nawet pewne perspektywy. Dzieło za-
wiera starannie zebrane liczne wypowiedzi rozmaitych osób, 
przede wszystkim zwolenników kultu maryjnego; cytowane 
są również autentyczne dokumenty kościelne. Przedstawione 
są także opinie oponentów, a co najcenniejsze – gruntowne 
nauczanie Słowa Bożego w tej materii. 

Można przypuszczać, że dotknięcie kwestii tak drażliwej 
dla wielu osób narazi Autora na niepochlebne wypowiedzi, 
na zarzuty obrazy uczuć religijnych, a  nawet nietolerancji. 
Jednak rzeczowa analiza przedstawionych treści nie upo-
ważnia do formułowania takich oskarżeń. Wyraźnie zazna-
cza się bowiem koronna intencja Autora, jaką jest pragnienie 
dojścia do prawdy w rozważanym przedmiocie. Jest to szcze-
gólnie cenna postawa, ponieważ przyszło nam żyć w świecie, 
który coraz mniej jest zainteresowany prawdziwością oceny 
rzeczywistości, a coraz bardziej pragnieniem życia bezstre-
sowego, bezrefleksyjnego, wypełnionego sprawianiem sobie 
przyjemności, zdystansowanego wobec Boga. Wielu osobom 
wydaje się, że trzymanie Boga na odległość (sprowadzające 
się jedynie do zadeklarowania wiary) i poruszanie się w ob-
rębie tzw. przeciętnej przyzwoitości wystarcza do osiągnięcia 
zbawienia. Tego rodzaju postawa stoi w rażącej sprzeczności 
z krytyczną oceną tego świata, jaką Bóg przedstawił w swoim 
Słowie: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła 
godzina sądu jego, i  oddajcie pokłon temu, który stworzył 
niebo i ziemię, i morze, i źródła wód” (Ap 14,7). 

Autor świadomy jest prawdziwości zapowiedzianego przez 
Boga sądu i niepodważalności jego orzeczeń. Stąd jego pra-



gnienie uchronienia ludzi przed perfidią i finezją zwiedzeń 
zapowiadanych jeszcze w okresie apostolskim Kościoła, 
a  realizowanych obecnie z  wyjątkową intensywnością. Pie-
czołowicie zebrane materiały dowodowe pozwolą każdemu 
Czytelnikowi zorientować się w  naturze kultu maryjnego 
i  podjąć stosowne postanowienia. Niniejsza praca powinna 
zainteresować każdego, kto poważnie traktuje sprawę swoich 
kontaktów z Bogiem. 

  dr n. med. Jacek Matter 
pastor
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Jedyny bez grzechu

Ustanowienie orędownikami chrześcijan tysięcy 
umarłych „świętych”, do których nakazano im się 
modlić, wzywać ich imion, udawać się do nich po 

ratunek, szukać u nich nadziei, wstawiennictwa oraz ucie-
kać pod ich opiekę, nie było największą zdradą Chrystu-
sa biskupów Rzymu. Taką zdradą było powierzenie losów 
wszystkich wierzących, wszystkich grzeszników, całego Ko-
ścioła i całego świata śmiertelnemu i grzesznemu człowie-
kowi. Rozwinięty przez mariologów do niebotycznych roz-
miarów kult „Pani i Królowej Niebios” jest ukoronowaniem 
sprzeniewierzenia się Ewangelii, głoszącej w sposób niepo-
zostawiający wątpliwości, że jedynym w  niebie orędowni-
kiem ludzi i Boga jest Jezus Chrystus [zob. Chrystus Pokalany – 
Orędownicy Krainy Umarłych, Księga II, Posłaniec Sądu 2021]. 

Kult Maryi całkowicie przesłonił apostolski kult Jezu-
sa Chrystusa, od kiedy mariolodzy scedowali na nią cechy, 
atrybuty, własności, zasługi, prawa i przywileje przynależne 
wyłącznie Bogu Ojcu, Synowi Bożemu i Duchowi Świętemu. 
Choć dla Kościoła pierwszych stuleci matka Jezusa w  naj-
mniejszym stopniu nie była obiektem religijnego kultu i mo-
dlitw, późniejsi biskupi Rzymu ze śmiertelnika i grzesznika 
potrzebującego Bożej łaski uczynili „Pełną łaski”, „Uciecz-
kę grzeszników”, „Pośredniczkę grzeszników”, „Szafarkę 
Wszystkich Bożych Łask”, „Orędowniczkę”, „Współodkupi-
cielkę”, „Źródło naszego Zbawienia”, „Obrończynię”, „Królową 
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Apostołów”, „Królową Patriarchów”, „Królową Męczenni-
ków”, „Matkę Nadziei”, „Matkę Pojednania”, „Matkę Miłosier-
dzia”, „Królową Pokoju”, „Przyczynę naszej Radości”, „Bramę 
Niebieską”, „Gwiazdę Zaranną”, „Wieżę Dawidową”, „Uzdro-
wienie Chorych”, „Matkę Boga”, „Niepokalaną grzechem” 
i „Przenajświętszą”.

Obecny tom serii Chrystus Pokalany przedstawia niedo-
strzegalną dla wielu chrześcijan prawdę, że nieżyjąca mat-
ka Jezusa ze względu na najbliższe rodzinne powinowactwo 
stała się dla szatana najlepszym obiektem, na który scedo-
wał – nie wzbudzając ich podejrzeń – wszystkie atrybuty, 
cechy, własności i zasługi Chrystusa, jak również całe du-
chowe dziedzictwo starożytnego pogańskiego kultu „Królo-
wej Niebios”, „Pani Nieba” i „Bogini Matki”.

Do samej śmierci (ok. 45 r. n.e.) Maria nie pełniła żadnej 
ważnej roli i funkcji w Kościele, o czym dobitnie świadczą 
Dzieje Apostolskie i wszystkie apostolskie listy Nowego Te-
stamentu. Co więcej, żaden z  apostołów, kierowany przez 
Ducha Świętego, nie widział potrzeby, aby w listach przypo-
minać Kościołowi o matce Jezusa. To wymowne świadectwo 
o  Marii Kościoła apostolskiego kierowanego przez Ducha 
Świętego. Zgodne milczenie Bożego Ducha i  wszystkich 
apostołów na temat Marii musi mieć istotne przyczyny. Za-
pewne niektóre z nich znali już wcześni „ojcowie Kościoła”, 
którzy nie stawiają Marii za świetlany wzór do naśladowa-
nia, przypisując jej różne przywary, w tym dumę, próżność, 
pragnienie posiadania władzy nad Jezusem, a nawet pychę 
[Jan Chryzostom, Homilie na temat Ew. Jana, nr 21, na temat Ew. Ma-
teusza, nr 4 i 44, w: The Homilies of St. John Chrysostom, vol. X i XIV, 
Philip Shaff, Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, 
First Series, NY 1888/9].

„Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego”, Jan Chry- 
zostom (350–407), pisał w homilii nr 44 na temat Ewange-
lii Mateusza: „To, co Maria chciała uczynić, umotywowane 
było jej wybujałą ambicją; pragnęła ona pokazać zebranym 
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ludziom swą władzę nad Synem. Nie miała jeszcze pojęcia 
o  Jego wielkości” [ks. Maciej Machalica, Niepokalane Poczęcie 
w tradycji pierwszego tysiąclecia Kościoła, Studia Koszalińsko-Koło-
brzeskie 20/1-2, 2003, s. 143].

Wielu rzymskich katolików nie przypuszcza nawet, że 
wcześni „ojcowie Kościoła” nie wierzyli, aby Maria była 
bezgrzeszną, niepokalaną i przenajświętszą osobą. Prze-
ciwnie, często wyrażali przekonanie, że matka Jezusa była 
takim samym grzesznikiem jak wszyscy ludzie. Około IV 
wieku pojawia się koncepcja, że Maria była bezgrzeszna  
tylko przez część swojego życia – przy poczęciu i podczas 
narodzin Jezusa – lecz potem objawiała grzeszną naturę jak 
inni ludzie. W  najwcześniejszej historii Kościoła nikt nie 
mówi o Marii jako bezgrzesznej niewieście. 

Justyn Męczennik (100–167) w Dialogu z Żydem Tryfonem 
mówi o  Jezusie jako jedynym sprawiedliwym człowieku, 
który był bezgrzeszny i posłuszny Prawu, a reszta ludzi po-
trzebuje zbawienia [zob. Dialog z Żydem Tryfonem, 17 i 95]. Podob-
nie mówił Klemens Aleksandryjski (150–212), podkreślając, 
że Jezus to jedyny człowiek wolny od grzechu [Wychowawca, 
1,2, 3,12]. Z kolei Tertulian (ok. 155–240) oskarżał Marię o takie 
grzechy jak niewiara, „brak przylgnięcia do Jezusa” (w po-
równaniu np. do sióstr Łazarza, Marty i  Marii), „trzyma-
nie się z dala” od Jezusa oraz odwracanie Go od Jego misji 
[O Ciele Chrystusa, 7]. Wykazał też, że przynajmniej raz Jezus 
potępił niewierność Marii. Również Orygenes (185–254) za-
przeczał, aby Maria była bezgrzeszna zarówno pośrednio, 
jak i bezpośrednio [Przeciw Celsusowi, 3,62, 4,40]. 

Rzymskokatolicki teolog, wykładowca akademicki, prof. 
Ludwig Ott (1906–1985) przyznał, że „niektórzy greccy Oj-
cowie (jak Orygenes, Bazyli, Chryzostom, Cyryl Aleksan-
dryjski) nauczali o tym, że Maryja ponosiła konsekwencje 
osobistych błędów, takich jak: ambicja, próżność, wątpliwo-
ści co do słów anioła, brak wiary pod krzyżem” [Fundamentals 
of Catholic Dogma, Tan Books and Publishers, Rockford 1960, s. 203].
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Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Oksfordzkiego, au-
tor cenionych książek o  chrześcijaństwie, brytyjski teolog 
i patrysta John Norman Davidson Kelly (1909–1997) tak pisał: 

„W  przeciwieństwie do późniejszej wiary w  jej [Marii] 
moralną i duchową doskonałość, żaden z tych teologów nie 
miał najmniejszego skrupułu, jeśli chodzi o przypisywanie 
jej błędów. Ireneusz i Tertulian przypominali okazje, w któ-
rych, jak oni odczytywali opowiadania ewangelijne, zasłu-
żyła ona na zarzuty swego Syna, a  Orygenes podkreślał 
z naciskiem, że jak wszystkie ludzkie istoty potrzebowała 
odkupienia ze swych grzechów; w szczególności interpre-
tował proroctwo Symeona (Łk 2,35), że miecz przeniknie jej 
duszę, jako dowód, że nawiedzały ją wątpliwości, kiedy wi-
działa swego Syna ukrzyżowanego” [J.N.D. Kelly, Początki dok-
tryny chrześcijańskiej, PAX, Warszawa 1988, s. 364].

Inny „święty”, doktor Kościoła katolickiego i  prawo-
sławnego Atanazy Wielki (295–373) utrzymywał, że to 
Jezus (a  nie Maria) pierwszy wprowadził na świat bez-
grzeszne i  sprawiedliwe życie [Cztery dyskursy przeciw aria-
nom, 1,51], odnosząc się w  ten sposób do przedstawianej 
przez apokryfy koncepcji niepokalanego poczęcia Marii. 
Z  kolei Bazyli Wielki (329–379) utrzymywał, że przekaz 
Ewangelii Łukasza 2,34-35 nie pozostawia wątpliwości, że 
Maria zgrzeszyła i po zmartwychwstaniu Jezusa potrzebo-
wała przywrócenia do życia [List 260, 6-9]. Również Ambro-
ży z Mediolanu (339–397) twierdził, że Jezus był jedynym 
człowiekiem poczętym bez grzechu [w: Augustine, On The 
Grace Of Christ, And On Original Sin, 2,47]. 

Profesor Philip Schaff, teolog i  jeden z  największych 
historyków chrześcijaństwa, autor m.in. ośmiotomowej hi-
storii Kościoła oraz 38-tomowego opracowania o  „ojcach 
Kościoła”, wymienia tylko w Rzymie siedmiu biskupów, któ-
rzy zaprzeczali bezgrzeszności Marii i  jej niepokalanemu 
poczęciu [P. Schaff, The Creeds of Christendom, Grand Rapids, Mi-
chigan 1998, Vol. I, s. 123]. 
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Wśród nich był biskup Rzymu Gelazjusz I  (492–496), 
który mówił chrześcijanom rzymskiego Kościoła:

„Tak więc, bycie bezgrzesznym jest wyłącznym atrybu-
tem Niepokalanego Baranka. Nie byłaby to rzecz jedynie 
Jemu właściwa, gdyby wierzyć, że jakikolwiek inny święty 
był wolny od grzechu” [Gelazjusz I, List 97, Przeciw herezji pela-
giańskiej, w: J.P. Migne, Patrologia Latina (dalej: PL), Vol. 59, Paris 
1862, s. 117-118].

Jeszcze w V wieku podobnie uczył biskup Rzymu, Leon 
Wielki (400–461):

„Wszechmocny Pan ściera się z  okrutnym wrogiem nie 
w majestacie swoim, jeno w małości naszej; nadstawia mu 
taką, jak nasza, pierś i naturę, podległą śmierci, lecz wolną 
od wszelkiego grzechu. Boć narodziny Jego obce są zgoła 
temu, co o wszystkich w Piśmie Świętym czytamy: »Nikt nie 
jest czystym od zmazy, nawet to dziecię, którego życie trwa 
jeden dzień na ziemi« (Hi 14,4)” [Leon Wielki, Kazanie na Naro-
dzenie Pańskie XXI, w: J.P. Migne, PL, Vol. 54, Paris 1846, s. 190-191].

Przeczytajmy, co piszą inni „ojcowie i doktorzy Kościo-
ła” oraz „święci katoliccy” żyjący od II do V wieku, którzy 
zaprzeczali istnieniu w  Kościele wiary w  niepokalane po-
częcie i bezgrzeszne życie Marii, zapewniając, że jedynym 
bezgrzesznym, niewinnym i sprawiedliwym na ziemi czło-
wiekiem był Jezus. Najpierw Justyn Męczennik (100–165):

„Tak więc po ukrzyżowaniu Jego, jedynego człowieka nie-
winnego i sprawiedliwego, dzięki któremu uleczone zostały 
rany tych, co przez Niego zbliżają się do Ojca, gdy potem 
dowiedzieliście się, że powstał On z martwych i wstąpił do 
nieba, jak zapowiadały proroctwa, że ma się stać…” [J. Mę-
czennik, 1 i 2 Apologia, Dialog z Żydem Tryfonem, ks. Leszek Misiar-
czyk, UKSW, Warszawa 2012, s. 178].

Klemens Aleksandryjski (150–215):
„Nasz Wychowawca jest, o  dzieci, podobny do swego 

Ojca będąc jego Synem. Nie popełnia błędów, postępuje 
nienagannie, obce są Mu cierpienia duszy. Jako nieskalany 
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Bóg w  ludzkiej postaci, wypełniający wolę Ojca, Logos-
-Bóg, Ten, który siedzi po prawicy Ojca, jest w Ojcu i jest 
Bogiem we własnej osobie, jest dla nas przykładem bez 
skazy… Jest On zupełnie wolny od ludzkich namiętności 
i  stąd też jako jedyny bezgrzeszny pozostaje jedynym 
sędzią. Starajmy się więc, jak tylko możemy, by grzeszyć 
jak najmniej… Mówimy jednak, że to przynależy jedynie 
Bogu” [Marian Szarmach, Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, 
Toruń 2012, Księga I, rozdz. 2, s. 21]. 

Tertulian (ok. 155–240), zaliczany przez Kościół katolicki 
do najwybitniejszych pisarzy starochrześcijańskich, dał ta-
kie świadectwo:

„Tak więc niektórzy ludzie są bardzo źli, inni z kolei bar-
dzo dobrzy; jednak dusze wszystkich mają jedną cechę 
wspólną: nawet w najgorszym jest coś dobrego, a w najlep-
szym, coś złego. Istotnie, sam Bóg jest bez grzechu; a  je-
dynym człowiekiem bez grzechu jest Chrystus” [Tertulian, 
O Duszy 41, PL, w: J.P. Migne, Paris 1879, Vol. 2, col. 720]; „Rozwa-
żywszy szczodrobliwość Bożą, winniśmy też błagać o Jego 
miłosierdzie… Wiedział Pan, że sam tylko jest bez winy, dla-
tego każe nam prosić: „Odpuść nam nasze winy” [Tertulian, 
O modlitwie 7, w: J.P. Migne, PL, Vol. 1, Paris 1844, s. 1162].

A tak pisał Orygenes (ok. 185–254):
„(…) jest rzeczą niemożliwą, by istniał człowiek, który 

nigdy nie zgrzeszył – jedynym wyjątkiem jest tutaj Jezus, 
który »nigdy nie popełnił grzechu« (1P 2,22)” [Orygenes, Prze-
ciw Celsusowi III, p. 62, w: J.P. Migne, Patrologia Graeca (dalej PG), Vol. 
11, Paris 1857, s. 1001 (B-C)]. 

Orygenes był także przekonany, że Maria wątpiła w sło-
wa przekazane jej przez anioła Gabriela: 

„Gdyby wszak Pismo powiedziało: »Rośnijcie i rozmna-
żajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie podda-
ną«, a nie dodało: »Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę«, 
to człowiek mógłby powątpiewać w błogosławieństwo Boże, 
tak jak Maryja, która w  odpowiedzi na błogosławieństwo 



19

wypowiedziane przez anioła rzekła: »Jakże mi się to stanie, 
skoro nie znam męża?« (Łk 1,34)” [Orygenes, Homilia I, o Księ-
dze Rodzaju, p.14, w: P.J. Migne, PG, Vol. 12, Paris 1862, s. 157-158]. 

Orygenes uważał, że Maria okazała niewiarę i zwątpie-
nie jeszcze podczas męki Jezusa:

„Czemu mielibyśmy sądzić, że Matka Pana pozostała 
wolna od zgorszenia, skoro zgorszyli się Apostołowie? Je-
śli w chwili męki Pana nie doznała zgorszenia, to Jezus nie 
umarł za jej grzechy. Jeśli natomiast »wszyscy zgrzeszyli 
i wszyscy potrzebują łaski Boga, a przez łaskę Jego zostali 
usprawiedliwieni i odkupieni« (por. Rz 3,23-24), to również 
i Maryja w owym czasie doznała zgorszenia (…) Usłyszała 
od Gabriela: Duch Święty zstąpi na ciebie i  moc Najwyż-
szego Cię osłoni, a przecież i twoją duszę przeniknie miecz 
niewiary. Zostaniesz zraniona ostrzem niepewności, a myśli 
twoje będą cię nękać…” [Orygenes, Homilia XVII o Ewangelii św. 
Łukasza, w: J.P. Migne, PG, Vol. 13, Paris 1862, s. 1845-1846; zob. Ory-
genes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza, ATK, Warszawa 1986, s. 8-81].

Również jeden z największych katolickich pisarzy i „oj-
ców Kościoła”, Augustyn z Hippony (354–430) nauczał, że 
Jezus był jedynym bezgrzesznym człowiekiem, a  Maria 
urodziła się pokalana grzechem: 

„Dlatego jedynie On, stając się człowiekiem i pozostając przy 
tym Bogiem, nigdy nie popełnił grzechu i nie przyjął grzeszne-
go ciała, chociaż ciało swoje przyjął z grzesznego ciała swojej 
matki” [Augustyn, O karach za grzechy i ich odpuszczeniu oraz o chrzcie 
dzieci, XXIV-38, J.P. Migne, PL, Vol. 44, Paris 1865, s. 174-175].

Odpowiadając na list Optata, biskupa milewitańskiego, 
Augustyn przekonywał, że oprócz Pośrednika Chrystusa, 
każdy człowiek  – a  zatem i  Maria  – rodzi się od Adama 
w grzechu pierworodnym: 

„Na to, o ile mogę, bracie, zwracam ci uwagę, abyś myśląc 
czy już dyskutując o pochodzeniu dusz, nie stracił przekona-
nia, że należy wierzyć, iż każda dusza z wyjątkiem jednego 
Pośrednika bierze na siebie z  Adama grzech pierworodny. 
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Obarcza ją nim urodzenie, uwalnia od niego odrodzenie” [Au-
gustyn, List 202, VIII-20, w: J.P. Migne, PL, Vol. 33, Paris 1861, s. 937-938]. 

Augustyn powtórzył to jeszcze raz, gdy odpowiadał na 
zarzut Juliana z  Eklanum, który mu zarzucał, że „wydaje 
Maryję szatanowi”, twierdząc, że grzech pierworodny miał 
nad Marią władzę. Dlatego pozostając przy swoim zdaniu, 
nie godził się z taką argumentacją Juliana: „Nie oddajemy 
Maryi w ręce Diabła z powodu stanu jej narodzin [z grzesz-
ną naturą]. Nie robimy tego, ponieważ stan ten usuwany jest 
dzięki łasce ponownego narodzenia [przez Ducha Świętego]” 
[Augustyn, Przeciwko odpowiedzi Juliana IV, p.122, w: J.P. Migne, PL, 
Vol 45, Paris 1865, s. 1418]. 

Przy okazji ze słów Augustyna dowiadujemy się, że ten 
„święty katolicki” nie wierzył w naukę, którą głosi później 
Rzym, że Maryja jest także orędownikiem w niebie. 

Również dla „świętego Kościoła katolickiego i  prawo-
sławnego”, Ambrożego z  Mediolanu (339–397) jedynym 
człowiekiem niepokalanie urodzonym (immaculati partus) 
oraz świętym był Jezus: „Albowiem spośród wszystkich 
narodzonych z niewiasty jedynie Pan Jezus jest całkowicie 
święty, który dzięki swemu nieskalanemu urodzeniu wolny 
był od wszelkiej skazy ziemskiego zepsucia, rozpraszając je 
swym niebiańskim majestatem” [Ambroży, Expositio evangelii 
secundum Lucan II, p. 56, w: J.P. Migne, PL, Vol. 15, Paris 1845, s. 1573]. 
Maria nie była więc dla niego święta.

Nie inaczej wierzył historyk kościoła starożytnego, Rufin 
z Akwilei (345–411):

„Albowiem On [Jezus] jedynie jest Tym, który nigdy nie 
zgrzeszył i  Tym, który gładzi grzechy świata. Jeśli przez 
jednego człowieka śmierć mogła pojawić się na świecie, to 
o  ile bardziej przez jednego człowieka, który również jest 
Bogiem, życie mogło zostać przywrócone!” [Rufin, Komentarz 
do Symbolu Apostolskiego, J.P. Migne, PL, Vol. 21, Paris 1849, s. 362-363].

Cytowany wcześniej jeden z największych kaznodziejów 
Kościoła Wschodu, „święty Kościoła katolickiego i  prawo-
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sławnego”, Jan Chryzostom (350–407) przypisywał Marii 
próżność i wytykał jej nawet szaleństwo:

„Gdy [Jezus] jeszcze przemawiał do tłumów, ktoś rzekł do 
Niego: »Oto Matka Twoja i Twoi bracia szukają Cię«. On zaś 
mówi: »Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?«. 
Nie powiedział tego, wstydząc się swojej Matki czy wypie-
rając się… lecz aby pokazać, że żadna stąd dla niej nie wy-
nika korzyść, jeśli nie wypełnia wszystkiego, co należy. To 
zaś, co teraz próbowała uczynić, pochodziło z jej nadmier-
nej próżności. Chciała pokazać przed tłumem, że ma wła-
dzę i  rozkazuje swemu Synowi, nie myśląc jeszcze o Nim 
w duchu nic wielkiego. Dlatego przyszła w nieodpowiedniej 
chwili. Zwróć uwagę na ich i jej szaleństwo. Należało wejść 
i słuchać z tłumem, bądź – jeśli tego nie chcieli – zaczekać, 
aż skończy swą mowę i wtedy dopiero podejść. Oni wołają 
go sprzed domu, a czynią to wobec wszystkich, uzewnętrz-
niając nadmiar próżności, aby pokazać, że rozkazują mu 
z wielką mocą. Także ewangelista podkreśla to z wyrzutem, 
bo o tym właśnie napomknął, mówiąc: »Gdy jeszcze przema-
wiał do tłumów«, tak jakby mówił: »Czy nie było czasu kiedy 
indziej? Czy nie można było pomówić z Nim sam na sam?«. 
O  czym zresztą chcieli rozmawiać? Jeśli o  prawdziwości 
nauki, należało poruszyć to publicznie i powiedzieć wobec 
wszystkich, tak by inni także odnieśli z tego korzyść. Jeżeli 
zaś o  innych sprawach dotyczących ich samych, nie nale-
żało tak przynaglać. Skoro [Jezus] nie pozwolił pochować 
ojca, aby nie przerywać podążania za Nim (por. Mt 8,21-22), 
tym bardziej nie należało przerywać Jego mowy do tłumu 
z powodu nic nieznaczących spraw. Wynika stąd, że uczy-
nili tak z próżności” [Św. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię 
według św. Mateusza, cz. II: Homilie 41-90, Źródła Myśli Teologicznej, 
WAM, Kraków 2001, J.P. Migne, PG, Vol. 57, s. 464-465].

Podobnie „doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego, 
ormiańskiego koptyjskiego, prawosławnego, ewangelickiego 
i anglikańskiego” Cyryl Jerozolimski (318–386) wskazywał na 
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Jezusa jako jedynego człowieka bez grzechu, czym wyra-
żał powszechną opinię Kościoła wczesnochrześcijańskiego 
w tej sprawie: 

„Choćby się złączyły wszystkie języki ludzkie, nie po-
trafiłyby one wysłowić ani części miłości Bożej. To, o czym 
mówimy, jest tylko cząstką tego, co jest napisane o miłości 
Bożej ku ludziom. Nie wiemy, ile Bóg przebaczył aniołom. 
Bo i im przebaczył, albowiem jeden tylko, Jezus, który nas 
oczyszcza z grzechów, jest wolny od grzechu” [C. Jerozolimski, 
Katecheza II, p.10, w: J.P. Migne, PG, Vol. 33, Paris 1857, s. 394-395].

Dla matki Jezusa nie zrobił wyjątku także teolog i „oj-
ciec Kościoła” Jan Kasjan (ok. 360–435), czym potwierdził, 
że w jego czasach Kościół wierzył wyłącznie w bezgrzesz-
ność Jezusa:

„Wielka więc różnica zachodzi między tym Człowie-
kiem, który narodził się z Panny, a wszystkimi innymi, któ-
rzy się rodzą z połączenia obu płci; a leży ona w tym, że 
my wszyscy nosimy w swym ciele nie podobieństwo, lecz 
rzeczywistość grzechu… Ktokolwiek więc śmiałby powie-
dzieć, że jest bez grzechu, stanie się winnym zbrodniczej 
i bluźnierczej pychy, roszcząc sobie równość ze [Zbawicie-
lem] w rzeczy, która Jemu jednemu jest wyjątkowo właści-
wa” [Ludwik Wrzoł, Jan Kasjan, Rozmów dwadzieścia cztery, KU, 
Poznań 1929, s. 375-376].

Podobne zdanie o Marii i Jezusie miał Cyryl z Aleksan-
drii (ok. 378–444), uważany w  Kościele powszechnym za 
jednego z najwybitniejszych teologów i egzegetów starożyt-
nego chrześcijaństwa:

„Chrystus był pierwszym i ostatnim człowiekiem na zie-
mi, który grzechu nie popełnił, a  w  Jego ustach nie było 
podstępu (1 P 2,22)” [Cyryl z Aleksandrii, De recta fide, ad Theodo-
sium XX, J.P. Migne, PG, Vol. 76, Paris 1859, s. 1161D]. 

O bezgrzeszności i niepokalanym poczęciu Marii nic także 
nie wie starannie wykształcony „święty katolicki” Fulgencjusz 
z Ruspe (467–532), który do mnichów scytyjskich pisał: 
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„Zaiste, ciało Marii, poczęte w grzechu, zgodnie z ludz-
kim zwyczajem, było rzeczywiście grzesznym ciałem, które 
zrodziło Syna Bożego na podobieństwo grzesznego ciała. 
(…) Prawdziwie więc Maria poczęła Boga-Słowo, którego 
nosiła w swoim grzesznym ciele” [Fulgencjusz, List XVII, p. 13, w. 
J.P. Migne, PL, Vol. 65, Paris 1847, s. 458].

Teolog i  kanonista Kościoła afrykańskiego Fulgencjusz 
Ferrandus z Kartaginy (zm. ok. 547) w jednym ze swoich li-
stów opisał podobieństwa i  różnice między ciałem Jezusa 
a grzesznym ciałem Maryi:

„Zatem ciało Chrystusa jest zarówno podobne, jak i nie-
podobne do ciała Maryi. Podobne, ponieważ wzięło swój 
początek od niej; niepodobne, ponieważ nie skalało się ska-
żonym pochodzeniem [jak ona]. Podobne, ponieważ pod-
dało się ułomnościom, chociaż dobrowolnie; niepodobne, 
ponieważ w ogóle nie popełniło nieprawości, ani dobrowol-
nie, ani przez ignorancję [którą ona popełniła]. Podobne, 
ponieważ było podatne na cierpienie i było ono śmiertelne; 
niepodobne, bo było nieskalane [czyli Marii skalane]” [Fer-
randus, List III, p. 4, Ad Antalium diaconum urbis Romae, J.P. Migne, 
PL, Vol. 67, Paris 1865, s. 892].

Konstytucje Apostolskie z  IV wieku potwierdzają po-
wszechną wiarę opartą na Piśmie Świętym, że Chrystus jest 
jedynym człowiekiem bez grzechu:

„Żaden człowiek nie jest wolny od grzechu, z wyjątkiem 
Tego, który stał się Człowiekiem ze względu na nas. Napi-
sano bowiem: »Nikt nie jest czysty od brudu, choćby jego 
życie trwało tylko jeden dzień« (Hi 14,4-5). Spisano żywoty 
dawnych sprawiedliwych i patriarchów oraz ich postępowa-
nie nie po to byśmy po ich przeczytaniu potępili ich, lecz 
byśmy się nawrócili i mieli nadzieję, że otrzymamy odpusz-
czenie… Nikt więc nie jest bez grzechu; w miarę swych sił 
staraj się być nienaganny (por. 1Tm 3,2, 5,7, 6,14)” [Konstytucje 
Apostolskie II, p. 18 , J.P. Migne, Vol. 1, s. 629C-D, 632A, w: Synody i ko-
lekcje praw, tom II: Konstytucje apostolskie, WAM 2007, s. 28]. 
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Jedno jest pewne, co w dalszej części książki zostanie do-
kładniej omówione: przez długi okres nie istniał w Kościele 
powszechnym religijny kult Marii i nie wyznawano w odnie-
sieniu do niej tych poglądów, jakie głosi późniejsza katolicka 
mariologia. Sytuacja zmienia się diametralnie w  IV wieku, 
kiedy do Kościoła przyłączają się masowo prześladowani po-
ganie, a w V–VI wieku pojawiają apokryfy maryjne. Jeszcze 
do drugiej połowy IV stulecia nie ma w Rzymie ani jednego 
kościoła pod wezwaniem Maryi! I choć tamtejsi katolicy czci-
li już męczenników, kult Marii był im nadal nieznany. 

Pierwsze święta maryjne pojawiają się w  Kościele do-
piero w  V stuleciu i  jedynie na Wschodzie, gdzie kult 
maryjny rozwija się za sprawą fanatycznego Cyryla Alek-
sandryjskiego. Zdaniem historyków odegrał on główną 
rolę w przeforsowaniu na soborze w Efezie (431 r.) dogmatu 
o  „Maryi Bogarodzicielce”, gdzie posuwano się do mani-
pulacji i przekupywania biskupów. Za jego to sprawą usta-
nowiono pierwsze święto maryjne  – w  dniu pogańskiego 
święta ku czci Bogini Matki [Artur Drews, Die Marienmythe, 
Jena 1928, s. 159]. W V stuleciu pojawiają się także pierwsze 
modlitwy do Maryi [zob. Carl Schneider, Geistesgeschichte der 
christlichen Antike, München 1970]. 

Do kogo zatem modlili się wcześniej wszyscy chrześci-
janie, skoro katolicka mariologia „przez Maryję do Jezusa” 
zapewnia wiernych, że nikt z nich nie ma dostępu do Chry-
stusa i Boga Ojca, jak tylko przez pośrednictwo Maryi? 

„Ojcowie i  doktorzy Kościoła” tamtego okresu nie zna-
ją nauki „przez Maryję do Jezusa” i  nic nie wiedzą o  mo-
dlitwach zanoszonych do Marii. Teolog, pisarz, apologeta, 
„doktor Kościoła” i  „święty Kościoła katolickiego i  prawo-
sławnego” Atanazy Wielki (295–373) zapewniał chrześcijan, 
że Kościół kieruje modlitwy tylko do Boga oraz zwraca się 
do Jezusa Chrystusa:

„Nikt przecież nie będzie się modlił, żeby otrzymać coś 
od Boga i  od aniołów lub jakiegoś innego stworzenia, ani 



nikt nie powie: »Niech daru udzieli ci Bóg i anioł«, lecz po-
wie »od Ojca i od Syna« ze względu na jedność i jedno ob-
darowanie. To bowiem, co jest dawane, dawane jest przez 
Syna – nie ma przecież niczego, czego Ojciec nie zdziałałby 
przez Syna – a zatem z pewnością ten, kto otrzymał łaskę, 
posiada ją w ten sposób” [Atanazy Wielki, Mowy przeciw arianom 
I-III, WAM, Kraków 2013, s. 180].

Atanazy wyjaśnia dalej tę biblijną prawdę:
„Dlatego też Dawid w  potrzebie ratunku nie przyzywał 

nikogo innego niż samego Boga: »Do Ciebie, Panie, wołałem 
w moim utrapieniu i wysłuchałeś mnie. Panie, wybaw moją 
duszę od warg kłamliwych i od podstępnego języka!«. Jemu 
też dziękuje, wypowiadając słowa pieśni w Psalmie 17 w dniu, 
w którym sam Pan wybawił go z ręki wszystkich, którzy go 
nienawidzą, i  z  ręki Saula. Powiedział: »Będę Cię miłował, 
Panie, mocy moja! Pan jest moim oparciem, moim schro-
nieniem, moim wybawicielem«. Paweł natomiast, po tym jak 
zniósł wiele przeciwności, dziękował nie komu innemu, jak 
Bogu, mówiąc: »Pan wybawił mnie od wszystkiego i będzie 
wybawiał Ten, w którym pokładamy nadzieję«. Nie kto inny, 
ale Bóg pobłogosławił Abrahama i Izaaka, zaś Izaak, modląc 
się za Jakuba, powiedział: »Mój Bóg będzie ci błogosławił, 
powiększy cię i rozprzestrzeni cię, będziesz tym, który zgro-
madzi plemiona, i niech Bóg da ci błogosławieństwa Abraha-
ma, mojego ojca«. Jeśli więc błogosławienie i wybawianie nie 
należy do kogoś innego, ale do Boga, i nie kto inny był tym, 
który wybawił Jakuba, lecz sam Pan, i jeśli patriarcha przy-
zywał nad wnukami Tego, który go wybawił, to jest jasne, że 
nie kogoś innego łączył z Bogiem w modlitwie, lecz Boży Lo-
gos… On jeden jest tym, który objawia Ojca” [tamże, s. 181-182].

Tak natomiast sprzeniewierza się ewangelicznej nauce 
oraz świadectwu wczesnego Kościoła rzymski biskup Leon 
XIII (1810–1903): 

„Nie widzimy niczego ważniejszego i  pewniejszego niż 
zasługiwanie sobie religijnością i pobożnością orędownictwa 
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wielkiej Bożej Rodzicielki Maryi Panny, która jest u Boga Po-
średniczką naszego pokoju i Rozdawczynią niebieskich łask” 
[Encyklika Supremi Apostolatus officio, ASS 16, Rzym 1 IX 1883];

„Niech On wysłucha modlitw tych, którzy błagają przez 
Najświętszą Pannę, którą On sam zechciał uczynić Roz-
dawczynią łask niebieskich” [Encyklika Superiore anno, ASS 17, 
Rzym 30 VIII 1884];

„Stąd nie mniej prawdziwie i  stosownie można twier-
dzić, że z  onego przeogromnego skarbu wszelkiej łaski, 
który przyniósł nam Pan, gdyż »łaska i  prawda stały się 
przez Jezusa Chrystusa«, wszystko bez wyjątku z woli Bo-
żej udzielane nam jest przez pośrednictwo Maryi” [Encykli-
ka Octobri mensae adventante, ASS 24, Rzym 22 IX 1891].

Pius XI (1857–1939) dodaje: 
„Wiemy ponadto, że wszystkie rzeczy są nam dane od 

największego i  najlepszego Pana przez ręce Matki Bożej” 
[Encyklika Ingravescentibus malis, AAS 29:380, Rzym 29 IX 1937].

Wielu historyków Kościoła zauważyło, że kultowi Maryi 
sprzyjały trwające od soboru w Nicei (325 r.) kontrowersje 
ariańskie dotyczące Bóstwa Chrystusa, które oddziaływa-
ły na poglądy teologów i biskupów, zwłaszcza tych, którzy 
chcieli umocnić status Jezusa jako Boga. Uważali, że Bóg-
Jezus nie będzie wyjątkowy, jeśli wyjątkowa nie będzie 
także matka, która go urodziła. Dlatego forsowali wprowa-
dzenie dogmatu o  Maryi jako „Rodzicielce Boga”. Na ten 
dogmat nie chciało się zgodzić wielu biskupów i teologów, 
co zapoczątkowało podział i  walkę między potępiającymi 
się frakcjami, która będzie się toczyć przez następne stule-
cia. Dogmat zapoczątkował również spekulacje teologiczne 
na temat roli Marii w historii zbawienia. Spekulacje pierw-
szych katolickich mariologów, których umysły zapładniały 
maryjne apokryfy, coraz bardziej oddalały powszechny Ko-
ściół od najważniejszego źródła poznania – Pisma Świętego. 

Bałwochwalczemu kultowi Maryi dają początek pisma 
apokryficzne powstałe w V i VI stuleciu, których autorami 
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są poganochrześcijanie. Niebywała popularność maryj-
nych apokryfów w  Kościele katolickim V–VI wieku  – jak 
i  wielu innych pism apokryficznych  – odzwierciedla jego 
powolny duchowy upadek. Koło najbardziej odstępczego 
kultu człowieka dewaluującego pozycję Jezusa Chrystusa 
oraz świadectwo apostołów zostało wprawione w ruch. Fan-
tasmagorie i  urojenia autorów kilkudziesięciu maryjnych 
apokryfów zaczynają tworzyć zręby wszystkich przyszłych 
dogmatów maryjnych.

Przeciwko rozprzestrzeniającemu się kultowi Maryi 
i  sprzecznym z  Nowym Testamentem maryjnym wierze-
niom występowało wielu chrześcijańskich pisarzy, teologów 
i biskupów. Wśród nich cytowany już Jan Chryzostom, któ-
ry sprzeciwiał się uznaniu Marii za „Bogurodzicę”, podob-
nie patriarcha Konstantynopola Nestoriusz, który uważał, 
że Marię można nazywać jedynie „Rodzicielką Jezusa”, 
a nie „Rodzicielką Boga”. 

Zdecydowanie przeciwko kultowi Maryi występował zna-
ny w Rzymie katolicki mnich Jowinian (340–410), odważnie 
głosząc, że Maria przestała być dziewicą w trakcie porodu. 
Jowinian krytykował również kult świętych, sprzeciwiał się 
rosnącemu formalizmowi Kościoła, ascetyzmowi i mistycy-
zmowi, umartwianiu się oraz życiu w celibacie. Za te „he-
retyckie” poglądy został ekskomunikowany przez biskupa 
Rzymu, Syrycjusza. Ten zdeklarowany przeciwnik współ-
życia seksualnego nakazywał także katolickim księżom 
będącym w związkach małżeńskich wyrzec się współżycia 
z żoną. Twierdził, że ten, kto oddaje się rozkoszy ciała, nie 
jest godzien służyć Bogu. Przeciw jego surowym nakazom 
wystąpił nawet wielki Hieronim (tłumacz Pisma Świętego 
na Wulgatę), co zdenerwowało Syrycjusza, który nakazał 
wypędzić go z  Rzymu [John N.D. Kelly, Encyklopedia papieży, 
PIW, Warszawa 1997, s. 55-57]. 

Rozpowszechniający się w Kościele kult Marii zdecydo-
wanie potępiał znany z  bezkompromisowości w  sprawach 
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wiary i  wykształcony historyk kościoła (znał m.in. język 
hebrajski, syryjski, egipski, grecki i łaciński), biskup Epifa-
niusz z Salaminy (305–403). Gromił on lud za kult obrazów, 
własnoręcznie zdejmując w  kościołach wizerunki z  Chry-
stusem. Obserwując z przerażeniem rozwój kultu maryjne-
go, tak pisał w swoim dziele o herezji Panarion (Apteczka 
domowa)  – największym dziele starożytnej herezjografii, 
opisującym 80 herezji: 

„Niektórzy myślą i mówią o Marii pogardliwie; inni jed-
nak, skłaniając się ku przeciwnej stronie, wychwalają ją 
ponad to, co przystoi. (...) Pod pretekstem, iż jest to słusz-
ne, diabeł skrycie wchodzi do umysłów ludzi i  ubóstwia 
śmiertelną naturę; on kształtuje posągi, które mają ludz-
kie podobieństwo po to, aby ludzie mogli czcić zmarłych 
i  wprowadzać obrazy dla uwielbienia, popełniając cudzo-
łóstwo z  umysłem przeciwko jednemu i  jedynemu Bogu. 
Tak, z pewnością, ciało Marii było święte, lecz ona nie była 
Bogiem... nie została nam dana po to, by ją uwielbiać. Ona 
uwielbiała Tego, którego urodziła ze swego ciała; Tego, który 
jest z nieba i z łona Ojca. (...) Niechaj Maria będzie powa-
żana, lecz niech Ojciec i Syn i Duch Święty będą czczeni; 
niech nikt nie czci Marii. (...) Niech te rzeczy zostaną wy-
mazane, które zostały błędnie zapisane w  sercach tych, 
którzy zostali zwiedzeni. Niech pożądanie posążków bę-
dzie wytępione z ich oczu. Niech stworzenie znów powróci 
do Mistrza. Niech Ewa i Adam powrócą do oddawania czci 
samemu Bogu. Niech nikt nie będzie prowadzony głosem 
węża. (...) Chociaż Maria jest święta i ma być poważana, jed-
nakże nie jest przeznaczona, by ją czcić (...) Kult Marii musi 
ustać. Albowiem Maria nie jest boginią, ani też nie otrzy-
mała swojego ciała z nieba” [Epifaniusz, Panarion 79-3.2:4; 3.2:7; 
78:24, w: Martin Chemnitz, Examination of the Council of Trent, III, 
Concordia Publishing House, Saint Louis 1986, s. 468]. 

To niezwykle cenne świadectwo rozwijającego się kultu 
maryjnego w IV–V wieku pokazuje, że kult ten nie pochodzi 
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od apostołów. Epifaniusz słusznie łączył go z działaniem de-
monicznym, wskazując wyraźnie na jego związek z pogański-
mi kultami, w tym z kultem „Królowej Niebios”, opisywanym 
przez proroka Jeremiasza (w  rozdz. 7 i  44). W  Panarion 
wspomniał też o działającej sekcie maryjnej założonej przez 
kobiety arabskie, które określał słowem „kolyrydianki”: 

„Pewne kobiety w Arabii wprowadziły to absurdalne na-
uczanie z  Tracji: składają one ofiarę z  okrągłych chlebów 
w  imieniu wiecznej dziewicy Marii i  wszystkie spożywa-
ją z  tego chleba” [tamże, Panarion 78:13]. Tracja sąsiadowała 
z Frygią, krainą w której znajdował się Efez – miasto w któ-
rym stała świątynia poświęcona bogini Artemidzie Efeskiej. 
Kolyrydianki oddawały Maryi cześć boską, taktując ją na 
równi z Trójcą Świętą. 

Oto inne wymowne słowa Epifaniusza, niestrudzonego 
przeciwnika oddawania czci jakimkolwiek obrazom z wize-
runkiem Chrystusa, świętych i Marii, którego dzieło prze-
ciwko herezjom chwalił i zalecał czytać Hieronim: 

„Przybyłem do wsi zwanej Anablata, gdzie przechodząc 
ujrzałem płonącą lampkę i zapytałem, co by to było za miej-
sce, a gdym się dowiedział, że kościół, wstąpiłem, by się po-
modlić. Otóż zauważyłem tam zasłonę wiszącą we drzwiach, 
farbowaną i haftowaną, noszącą obraz jakoby Chrystusa lub 
jakiegoś świętego, nie pamiętam dobrze, czyj to był obraz. 
Gdy więc zobaczyłem, że w Kościele Chrystusowym wbrew 
nauce Pisma Świętego wisi obraz człowieka, zerwałem go 
i poradziłem stróżom tegoż miejsca, by raczej owinęli w tę 
materię jakiegoś ubogiego człowieka… a na przyszłość za-
każ w Kościele Chrystusowym wieszać tego rodzaju zasło-
ny, kłócące się z naszą religią” [Hieronim, List 51, w: ks. Jan Czuj, 
Św. Hieronim, Listy, t. I, Warszawa 1952, s. 328];

„Spójrzmy na Patriarchów i  Proroków, którzy podążali 
zgodnie z  wolą Boga i  starajmy się im dorównać, abyśmy 
mogli słusznie nazywać się dziećmi katolickiego i apostol-
skiego Kościoła… Ci jednak, którzy żyją w niewiedzy, mogą 
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pytać: »Który spośród świętych Ojców czcił coś uczynione-
go ludzką ręką? Kto nakazał czcić jego wizerunek? Który 
święty porzucił nieprzemijające bogactwo i  ufność pokła-
daną w  Bogu poznawanym duchowo, który w  Duchu sam 
Siebie odmalował i  nakazał czcić? Czyż Abraham, który 
poprzedził tamtych w wierze, nie porzucił tego, co martwe 
i nie został przez to nazwany przyjacielem Boga żywego? 
Czyż i Mojżesz nie uciekł od tego samego błędu i nie po-
rzucił zmysłowe rozkosze?«. Ty jednak mi powiesz: »Ojco-
wie czuli wstręt do pogańskich idoli, my zaś sporządzamy 
obrazy upamiętniające świętych i  czcimy je ze względu 
na ich pamięć«. I  właśnie dlatego ośmielają się niektórzy 
z was nawet w poświęconym domu otynkować ścianę i ma-
lować różnokolorowe obrazy. I  to w  dodatku przedstawie-
nia Piotra, Jana i Pawła, jak wnioskuję z podpisów, których 
głupota malarza odmalowała według własnego rozeznania. 
Ci też przede wszystkim uważają, że oddają w ten sposób 
cześć Apostołom. Powinni się jednak dowiedzieć, że za-
miast czcić, zniesławiają ich. Gdy Paweł ciężko obraził do-
mniemanego arcykapłana, nazwał go właśnie pomalowaną 
ścianą. Naśladujmy raczej ich (Apostołów) cnotę jako naj-
lepszy wizerunek. Ty jednak powiesz: »Dla upamiętnienia 
ich postaci patrzymy na nie (obrazy)«. Ale gdzie ci to zo-
stało nakazane? Ukazaliśmy już, że tamci ze względu na 
swoją niewiedzę nadaremnie starali się trudzić. »Wiemy 
bowiem« – mówi Jan – »że gdy się to objawi będziemy do 
Niego podobni« (1J 3,2). Paweł zaś ogłosił świętych »po-
dobnymi Synowi Bożemu« (Rz 8,29). Jakże więc świętych, 
którzy mają świecić blaskiem boskiej chwały, chcesz przed-
stawiać za pomocą godnego pogardy, martwego i niemego 
materiału, podczas gdy mówi o nich Pan: »będą jak anioło-
wie Boży« – (Mt 22,30)… Twierdzę jednak, że nawet oni sami 
(święci) nie chcą, aby oddawano im cześć. »Bacz, byś tego 
nie czynił, bo jestem współsługą twoim i twoich braci – tych, 
którzy świadczą o Jezusie... Bogu samemu, mówi, będziesz 
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składał pokłon« (Ap 22,9). Tak więc i apostołowie nie chcieli 
odbierać hołdu, nawet gdy zostali rozesłani, aby głosić Do-
brą Nowinę, nie chcieli, aby im oddawano cześć, lecz Temu, 
który ich posłał – Chrystusowi. (…) Ojcowie, którzy przyby-
li do Laodycei i zebrali się dla omówienia kwestii aniołów, 
mówią: »Jeśli ktoś porzuca Kościół Boży i  kreśli wizerun-
ki aniołów – niech będzie wyklęty. Porzucił on bowiem na-
szego Pana Jezusa Chrystusa i popadł w bałwochwalstwo«. 
Słyszałem także, że niektórzy zapowiadają malowanie nie-
pojętego Syna Bożego. Słyszeć o tym jest straszne, wierzyć 
w to – haniebne. Jak może ktoś mówić, że przedstawia na ob-
razie Tego, który nie daje się ani pojąć, ani opisać, który jest 
nieuchwytny i  nieograniczony, Tego, którego Mojżesz nie 
był w stanie oglądać twarzą w twarz? Niektórzy twierdzą, że 
skoro (Chrystus) stał się prawdziwym człowiekiem z Maryi 
zawsze dziewicy, to możemy Go przedstawiać jako człowie-
ka. Lecz czy dlatego stał się człowiekiem, abyś Tego, który 
jest nieuchwytny, i przez którego wszystko się stało, mógł 
przedstawiać twoimi własnymi rękami? Czyż więc przestał 
już być podobny do swego Ojca, i czyż nie jest już Tym, który 
wskrzesza zmarłych? Gdzie nakazał ci Ten, który przyszedł 
na ziemię, czynić swoją podobiznę, oglądać ją i czcić? Jest 
to raczej nakaz złego (szatana); abyś gardził Bogiem. Trzeba 
Go raczej żyjącego, jak zresztą Sam powiedział, czcić w du-
chu i prawdzie. Czy jednak nie znajdzie ta gangrena pożyw-
ki wokół siebie? Bóg bowiem w całym Starym, jak i Nowym 
Testamencie zabrania tego, mówiąc wyraźnie: »Panu Bogu 
będziesz się kłaniał i Jego jedynego będziesz wielbił« (Pwt 
6,13; Mt 4,10) oraz »Ja żyję i przede mną zegnie się każde 
kolano« (Iz 45,23; Rz 14,11). Nie możemy służyć dwom pa-
nom: jednemu żywemu, a  drugiemu martwemu. Przeklęty 
niech będzie – jak mówią – ten, który czci stworzenie przed 
Stwórcą. On (Bóg) bowiem ogarnia wszystko, a przez nic nie 
jest ogarnięty” [Epifaniusz, Mowy przeciw obrazom, w: Vox Patrum 
22, t. 42/43, KUL, Lublin 2002, s. 562-564].
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 O  innej sekcie czcicieli Marii wspominał teolog i pi-
sarz chrześcijański Leoncjusz z Bizancjum (485–544), na-
zywając ich Filomarianitami (wielbicielami Marii). Kult 
Maryi potępiał także żyjący w VIII wieku Jan Damasceń-
ski (675–749) [The Catholic Encyclopedia, Vol. VIII, Robert Apple-
ton Company, New York 1910]. 

Spory maryjne, zapoczątkowane w  IV–V wieku wraz 
z pojawieniem się w Kościele kultu Maryi, zaczęły go dzie-
lić. Wielu biskupów, pisarzy, teologów i  zwykłych wierzą-
cych widziało w  tym kulcie dzieło szatana wymierzone 
przeciwko Chrystusowi i Pismu Świętemu. W czerwcu 431 
roku zwołano sobór w Efezie, który – pod nieobecność bi-
skupów sprzeciwiających się nauce o Marii „Bogurodzicy” 
i ulegając propagandzie Cyryla z Aleksandrii, który przy-
wiózł ze sobą 50 biskupów, aby większą reprezentacją prze-
forsować dogmat o Maryi „Matce Boga” – go przyjął. 

Pod naciskiem Cyryla potępiono na soborze Nestoriusza 
sprzeciwiającego się ogłoszeniu tej niezgodnej z  Pismem 
Świętym nauki wiary – Nestoriusz uważał, że Marię można 
określać tylko mianem Christotokos (rodzicielka Chrystusa), 
a  nie Theotokos (rodzicielka Boga). Nestoriusza pozbawio-
no godności arcybiskupa i  usunięto ze wspólnoty duchow-
nych. W odpowiedzi biskup Antiochii, Jan I, który z grupą 
100 innych biskupów również sprzeciwiał się przyjęciu tego 
dogmatu, zwołał nowy sobór (tzw. antysobór), na którym po-
tępiono Cyryla za niekanoniczne postępowanie i  głoszenie 
fałszywej nauki. Odebrano mu także godność biskupa. 

Cesarz Teodozjusz II unieważnił postanowienia obu so-
borów i nakazał zwołać nowy. Doszło do niego 10 lipca, lecz 
już z udziałem legatów biskupa Rzymu Celestyna I, którzy 
na wyraźne jego polecenie poparli Cyryla i usankcjonowali 
jego wcześniejszy protokół wiary (dogmat). Jana I obłożono 
ekskomuniką za krytykę przyjętego dogmatu, a  Nestoriu-
sza skazano kilka lat później na wygnanie. Spory maryjne 
zamiast wygasnąć, tworzyły nowe podziały w Kościele. De-
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strukcyjny duch „Królowej Niebios” zaczynał zbierać swoje 
niszczycielskie żniwo. 

Sposób argumentacji twórców pierwszego dogmatu ma-
ryjnego dobrze oddają słowa żyjącego w średniowieczu ge-
nerała zakonu franciszkańskiego Bonawentury z Bagnoregio 
(1217–1274): 

„Tak się ma Syn Boży do Maryi Panny, jak się ma Syn 
człowieczy do Boga Ojca. A przecież Jezus jest Synem Boga 
Ojca. Zatem synem Maryi jest Bóg. A  więc Maryję Pannę 
słusznie należy nazwać Rodzicielką Boga” [Antoni J. Nowak 
OFM, Maryja w  relacji do Trójcy Przenajświętszej, Salvatoris Mater 
2/3, Licheń 2000, s. 234].

„Określenie Marii jako »Matki Boga« nie występuje w Pi-
śmie Świętym, lecz jest terminem wprowadzonym w drodze 
spekulatywnego rozumowania, a rozumowanie to jest w za-
sadzie bardzo proste. Skoro Chrystus był Bogiem i  skoro 
Maria urodziła Chrystusa – co wynika z Ewangelii – wobec 
tego Maria była Matką Bożą... Powyższy wywód stanowi 
wielkie i niedopuszczalne uproszczenie sprawy, gdyż Jezus 
był również Człowiekiem. Czyż na tej samej podstawie nie 
należy mówić o Marii, jako o matce Jezusa, Syna Człowie-
czego?! Jest to zdecydowanie słuszniejsze, jako że Maria nie 
przekazała Chrystusowi Bóstwa – On istniał już w postaci 
Bożej, zanim przyszedł na świat (Flp 2,6–7) – tak więc Maria 
nie przekazała Mu Bóstwa, lecz jedynie człowieczeństwo! 
Gdyby Jezus zawdzięczał jej swą Boską naturę, Maria mo-
głaby wówczas uchodzić za Matkę Boga. Niestety, będąc 
człowiekiem, nie była w stanie przekazać Synowi Bożemu 
tego, czego sama nie posiadała!” [Jan Grodzicki, Kościół dogma-
tów i tradycji, ZC, Warszawa 2000, s. 169].

Tak z kolei historię ogłoszenia dogmatu o Marii, która 
„urodziła Boga”, zmanipulował „święty doktor Kościoła 
katolickiego” Alfons de Liguori (1696–1787) – obok Ludwi-
ka Grignion de Montforta jeden z największych fanatyków 
maryjnego kultu (obydwaj w swoich maryjnych pracach 



34

deprecjonują niebiańską pozycję Chrystusa  – przykłady 
w dalszej części książki):

„Bezbożny Nestoriusz, którego szatan obrał za narzędzie 
do zatracenia wielu dusz, śmiał nauczać, że Maryja nie jest 
Matką Boga. Gdy się rozgłosiła ta wstrętna herezja, oburze-
nie powstało w  całym Kościele katolickim. Papież, by pu-
blicznie potępić bluźniercę, zwołał sobór do Efezu w roku 
431. Zgromadziło się w  tym celu 200 biskupów pod prze-
wodnictwem św. Cyryla Aleksandryjskiego. Najpierw dla 
wykazania szczególniejszej czci ku Matce Boga-Człowie-
ka, Ojcowie postanowili, aby sobór odbył się we wspaniałej 
bazylice, poświęconej Maryi; zanim przystąpili do obrad, 
wszyscy zgromadzeni uroczyście zaprotestowali przeciw 
herezji, która chciała zniweczyć najwznioślejszą z  godno-
ści Maryi i najpiękniejszy z kwiatów jej królewskiej korony. 
Wszyscy biskupi wołali jednogłośnie: klątwa, klątwa, klątwa 
Nestoriuszowi! Tymczasem ludność Efezu, przejęta czcią 
dla Matki Bożej, gromadnie otaczała kościół przez cały czas 
trwania soboru. Kiedy wreszcie ogłoszony został wyrok po-
tępiający herezję, radość ogółu była nie do opisania. Tłumy 
wołały z zapałem: »Niech żyje Maryja, Matka Boska!«. Mia-
sto zostało wspaniale oświetlone, a okrzyki radości wznosi-
ły się ciągle w niebiosa. Upojony był szczęściem lud... nawet 
małe dzieci brały udział w powszechnej radości. Wszyscy 
sławili słodkie imię Maryi” [A. de Liguori, Bądź dzieckiem Maryi, 
wyd. II, Warszawa 1932, s. 11-12]. 

W  czasach apostolskich Efez był największym ośrod-
kiem pogańskiego kultu Królowej Niebios i Matki Boskiej, 
którą czciły ludy całej Azji, a nawet spoza niej. Oddawano 
jej cześć pod różnymi imionami, Efezjanie czcili ją jako 
Artemidę Efeską, a Rzymianie – jako Dianę Efeską. Nazy-
wano ją także Boginią Ziemi, Królową Życia, Panią Nieba, 
Czarną Madonną. Kult „Bogini Matki”, „Matki Boskiej” 
(Magnae Matris) jest najstarszym w historii ludzkim kul-
tem religijnym, znanym już 3200 lat p.n.e. W Efezie znaj-
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dowała się poświęcona jej gigantyczna świątynia Artemidy, 
którą zaliczano do siedmiu cudów świata. Wspierała się na 
127 kolumnach wysokich na 27 metrów, z  których każda 
była darem innego króla. 

Grecki poeta Antypater z Sydonu, który sporządził listę 
najsłynniejszych budowli i dzieł sztuki ówczesnego świata, 
tak wychwalał świątynię Artemidy w  wierszu napisanym 
ok. 140 roku p.n.e.: 

„Moje oczy widziały ścianę wyniosłego Babilonu, na 
którym jest droga dla rydwanów, i posąg Zeusa, i wiszące 
ogrody i kolos Słońca, i ogromną pracę wysokich piramid 
i rozległy grobowiec Mauzolosa; ale kiedy zobaczyłem dom 
Artemidy, który wznosił się do chmur, pozostałe cuda stra-
ciły swój blask i rzekłem: »O, poza Olimpem, Słońce nigdy 
nie wyglądało tak wspaniale«” [Antipater, Greek Anthology, Vol. 
III, London 1915, księga IX, rozdz. 58]. 

Figurki Artemidy sprzedawano w  Efezie rzeszom piel-
grzymów przybywającym tam z całego świata, którzy w efe-
skiej „Matce Boskiej” widzieli swoje Boskie Matki – Magnae 
Matris, Izydę, Asztartę, Inanę, Sauskę, Mylittę, Atargatis, 
Kybele, Gaję, Reę, Afrodytę czy Mahadevię. 

„W historii kultury panował przez długie wieki, a nawet 
tysiąclecia, na olbrzymim obszarze globu ziemskiego świa-
topogląd, którego symbolem był posążek kobiecy Magnae 
Matris. Prehistoria odkrywa ślady jego na olbrzymim ob-
szarze globu ziemskiego, bo od granicy wschodniej Chin aż 
po Pireneje. W  czasach historycznych przybrał on swoistą 
formę kultu w tzw. misteriach (...). Ośrodkiem tych kultów 
była Magna Mater, matka bogów i  ludzi, dawczyni życia 
w przyrodzie, władczyni świata podziemnego i dusz zmar-
łych. W  takiej to atmosferze kultów misteryjnych zjawiło 
się chrześcijaństwo i  zaczęło się rozszerzać najpierw we 
wschodniej części basenu śródziemnomorskiego…” [Józef 
Hebda, Kult bogini-matki w  religiach pogańskich, Collectanea The-
ologica 25/3 , 1954, s. 469-470].
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Wielu historyków religii wykazało liczne podobieństwa 
pomiędzy katolickim maryjnym kultem „Matki Boskiej”, 
„Dziewicy” i  „Czarnej Madonny” a  kultami pogańskich 
Bogiń–Dziewic–Matek [m.in. G. Fr. Creuzer, G. Anrich, Wilh. Bo-
usset, R. Reitzenstein, Tadeusz Zieliński, Religia starożytnej Grecji, 
Warszawa, 1921]. Z  kolei bibliści protestanccy wskazują na 
podobieństwa dotyczące oddawania bałwochwalczej czci 
i adoracji (i skali tego kultu). W tej perspektywie katolicka 
„Matka Boska” jest duchową spadkobierczynią pogańskiej 
„Matki Boskiej”. 

Przeczytajmy starożytną sumeroakadyjską „Modlitwę 
błagalną do Isztar”, jaką wznosili do Królowej Niebios jej 
wyznawcy: 

„Modlę się do ciebie Pani pań, bogini bogiń. O  Isztar, 
Królowo wszystkich ludzi. (…) Posiadająca wszelkie boskie 
moce, która nosisz koronę panowania. (…) Słuchają cię ka-
plice, miejsca święte, sanktuaria i świątynie. (…) Gdzież nie 
ma twoich podobizn? (…) Spójrz na mnie, Pani moja; przyj-
mij me modlitwy” [James B. Pritchard, Starożytne teksty bliskow-
schodnie, Princeton University Press, s. 383-384]. 

W  książce Religie Babilonii i  Asyrii francuski uczony 
Édouard Dhorme tak pisze o  bogini Isztar  – babilońskiej 
i asyryjskiej Królowej Niebios: 

„Była boginią i  panią; miłosierną matką, która wysłu-
chuje modlitwy, wstawia się u gniewnych bogów i uspoka-
ja ich. [...] Została uznana za boginię bogiń, królową bogów, 
władczynię bogów nieba i ziemi” [za: É. Dhorme, Les Religions 
de Babylonie et d’Assyrie, Paris 1946]. W Egipcie Królową Niebios 
była bogini Izyda: „Przyciągała rzesze wyznawców. W  świą-
tyniach stały jej wizerunki przedstawiające ją jako Królową 
Niebios, z dzieciątkiem Horusem na ręku. Zapalano przed 
nią świece, składano jej dary wotywne...” [za: Herbert G. Wells, 
Historii świata, Ossolineum, Wrocław 1983]. 

Apostoł Paweł z sukcesem głosił w Azji ewangelię o zba-
wieniu w Jezusie Chrystusie, nawracając na chrześcijaństwo 
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wielu pogan. I właśnie w Efezie, w którym stała świątynia 
poświęcona Pani Nieba, odwodził jego mieszkańców od de-
monicznego kultu Boskiej Matki (zob. Dz 19,10-21), napoty-
kając na ogromny sprzeciw: 

„W tym właśnie czasie powstał niemały rozruch z powo-
du drogi /Pana/. Pewien złotnik, imieniem Demetriusz, dawał 
niemały zarobek rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych 
świątyniek Artemidy. Zebrał ich razem z innymi pracowni-
kami tego rzemiosła i powiedział: Mężowie, wiecie, że nasz 
dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, 
że nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji ten Paweł prze-
konał i uwiódł wielką liczbę ludzi gadaniem, że ci, którzy są 
ręką uczynieni, nie są bogami. Grozi niebezpieczeństwo, że 
nie tylko rzemiosło nasze upadnie, ale i świątynia wielkiej 
bogini Artemidy będzie za nic miana, a  ona sama, której 
cześć oddaje cała Azja i świat cały, zostanie odarta z maje-
statu. Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i zaczęli krzyczeć: 
Wielka Artemida Efeska!” (Dz 19,23-28 BT). 

To nie przypadek, że właśnie do Efezjan apostoł Paweł na-
pisał te znane słowa o duchowym boju toczonym z demonami:

„Bój toczymy nie z  krwią i  z  ciałem, lecz z  nadziemski-
mi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata 
ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlate-
go weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu 
złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się” (Ef 6,12-13). 

Również Koryntianom wspomniał, jak walczył w Efezie 
z demonicznymi bestiami („Jeśli na sposób ludzki walczy-
łem z bestiami w Efezie – 1Kor 15,32), ponieważ łączył kult 
efeskiej Królowej Niebios z demonami. Choć później świą-
tynia Artemidy była wielokrotnie plądrowana i ostatecznie 
uległa zniszczeniu, to wiara w „naszą Matkę Boską” wśród 
części pogan przyjmujących chrześcijaństwo nadal pozo-
stała. Chrystianizacja nie osłabiła u wielu poganochrześcijan 
wiary w Magnae Matris. I to oni stali się kanałem wprowa-
dzającym pogańską duchowość do wiary Kościoła, która 
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w  ciągu kilkudziesięciu lat przybrała nową formę kultu  – 
chrześcijańskiej „Matki Boskiej”. Wkrótce jej wyznawcy 
i  kapłani będą nazywać Marię  – Przenajświętszą, Niepo-
kalaną, Dziewicą, Królową Niebios, Orędowniczką, a nawet 
jedynym ratunkiem. 

„Gdy chrześcijaństwo stało się religią państwową, Kościół 
zmuszony był liczyć się ze zwyczajami masowo napływają-
cych konwertytów, którzy przyjmując wiarę w Chrystusa, nie 
rezygnowali z dotychczasowych wierzeń. (...) różne ludy za-
częły utożsamiać swoje »boginie-matki« i »królowe niebios« 
z matką Jezusa, i przeniosły na nią dawne kulty. Dla takich 
ludów matka Jezusowa stała się automatycznie jedną z »bo-
giń-matek« czy też jedną z matek bogów. Wtedy też zaczęto 
Marię nazywać »Matką Boga«...” [Jan Grodzicki, Kościół dogma-
tów i tradycji…, s. 198-199].

Alfons de Liguori, pisząc, że sobór w  Efezie „odbył się 
we wspaniałej bazylice, poświęconej Maryi”, pominął jeden 
ważny i niezwykle symboliczny szczegół. Otóż tę nową ba-
zylikę poświęconą Maryi wybudowano dokładnie w  miej-
scu, gdzie stała kiedyś świątynia Artemidy Efeskiej. 

Za sprawą nieodrodzonych duchowo pogan, masowo przy-
stępujących do Kościoła, Magna Mater pogańskich religii 
kontynuowała swój duchowy „żywot” w kulcie Matki Boskiej 
poganizującego się chrześcijaństwa. Właśnie w Efezie – w sa-
mym centrum duchowości największego pogańskiego kultu 
Bogini Matki – z papieskim błogosławieństwem ogłoszono 
Boską Matką kobietę, która nie żyła już od kilku wieków. 
Czczona od tysięcy lat Królowa Niebios otrzymała w  IV 
wieku nowe imię i wizerunek, a jej nowi kapłani wybudo-
wali dla niej na gruzach starej świątyni nową, w której mu-
rach w  towarzystwie nowych czcicieli ogłosili, że Matka 
Boska jest rzeczywiście Wielka, ponieważ urodziła chrze-
ścijańskiego Boga. 

Po uśmierceniu efeskiego kultu Magna Mater wcieliła się 
w kolejną postać. Wkrótce rzesze oddanych czcicieli będą 
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przywracać jej utracone tytuły, władze i moce, a nawet do-
dawać nowe, aby pamięć o niej już nigdy nie zaginęła. To 
powtórne wcielenie i  duchowa reinkarnacja Magny Mater 
jest ostatnim i największym.

Znowu po ulicach Efezu uroczyście i tłumnie obnoszono 
figurę najukochańszej Boskiej Matki, tylko pod szyldem no-
wej religii. 

„Oddawanie czci matce Boga nabrało rozmachu, gdy pod 
rządami Konstantyna kościół chrześcijański stał się religią 
panującą i napłynęły do niego tłumy pogan. (…) Ich poboż-
ność i świadomość religijną kształtował przez tysiące lat kult 
boskiej »Wielkiej Matki« i  »Boskiej Dziewicy«, wywodzący 
się z popularnych religii Babilonii i Asyrii” [za: The New Encyc-
lopaedia Britannica, wyd. XV, hasło „Matka Boga”, Chicago 2010]. 

Jak wyglądało święto Artemidy Efeskiej, opisuje biblista 
Richard Belward Rackham: 

„Wewnątrz świątyni były zgromadzone jej przedmioty, 
a mianowicie figurki, świątynki i przybory ze złota i srebra, 
które podczas wielkich uroczystości niesiono do miasta 
i z powrotem we wspaniałej procesji… Wśród pielgrzymów 
istniało zapotrzebowanie na pamiątki bogini, które będą 
mogli zabrać ze sobą do domu... Przybrały one formę kapli-
czek. Kapliczka była w istocie wewnętrzną niszą, w której 
stała figurka bóstwa… Takie kapliczki, podobnie jak reli-
kwiarze w średniowieczu, niesiono w świątecznych proce-
sjach i stanowiły demonstracyjną ozdobę” [R.B. Rackham, The 
Acts of Apostles, London 1925, s. 365].

Lud efeski, krzyczący za czasów apostoła Pawła „Wielka 
jest Artemida Efeska!”, a podczas soboru nicejskiego „Niech 
żyje Maryja, Matka Boska”, był inspirowany tym samym du-
chem, z którym wcześniej walczył w Efezie apostoł Paweł. 

Pojawienie się niebawem wielu maryjnych apokryfów 
nie jest przypadkowe. Wiara, że Bóg był inspiratorem sfor-
mułowania i ogłoszenia pierwszego dogmatu maryjnego, 
który mówi, że człowiek urodził Boga, dowodzi niezna-
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jomości duchowego boju toczonego na świecie o prawdę 
(J 8,32). 

Pismo Święte wyraźnie naucza, że Syn Boży przebywał 
z  Bogiem Ojcem, zanim zstąpił w  ciele na świat: „A  teraz 
Ty mnie uwielbij, Ojcze, u  siebie samego tą chwałą, którą 
miałem u ciebie, zanim świat powstał” (J 17,5); „Pierwej niż 
Abraham był, Jam Jest” (J 8,58). Jako Syn Boży Chrystus 
stworzył świat (zob. Kol 1,15-16; Hbr 1,2.8-10) przy udziale 
pozostałych Osób Bóstwa oraz prowadził lud Starego Testa-
mentu (1Kor 10,4). A zatem Maria nie mogła urodzić Boga, 
a jedynie człowieka – syna człowieczego. Nie może więc być 
nazywana „Matką Boga”, „Matką Boską”, „Matką Bożą”, lecz 
tylko matką Jezusa. Bóg Syn istniał, zanim Maria przyszła 
na świat, nigdy też nie narodził się jako Bóg. Tytułowanie 
Marii „Matką Boga” jest więc bluźnierstwem. 

Jeszcze raz Jan Grodzicki:
„Marii nie można traktować jako Matki Bożej dlatego jesz-

cze, ponieważ żadna kobieta nie może być »Matką Boga«, 
Bóstwa niepojętego w swej istocie i niezgłębionego w tajem-
nicy. Przypisywanie Marii stanowiska »Matki Boga« jest 
zwulgaryzowaniem pojęcia Bóstwa. Myśl tę uwypuklił sam 
Zbawiciel. Gdy oznajmiono Mu: »Matka twoja i bracia twoi 
stoją przed domem i  pytają o  ciebie«, oświadczył: »Któż 
jest matką moją i braćmi moimi?« (Mr 3,32-33). Któż mógł 
być Jego »matką«, Jego »bratem« lub »siostrą«? Stosowanie 
ludzkich pojęć do nieprzenikniętej tajemnicy Bóstwa jest 
pozbawione sensu. Bóg nie potrzebuje matki, a  Syn Boży 
zajmuje stanowisko jedyne i  niepowtarzalne (…). Miano 
»Matki Jezusowej«, występujące w Piśmie Świętym na okre-
ślenie Marii, nie jest przypadkowe” [J. Grodzicki, Kościół dog-
matów i tradycji…, s. 173].

W tym miejscu wyjaśnijmy błędnie interpretowany przez 
rzymskokatolickich teologów tekst Psalmu, który rzekomo 
świadczy o tym, że Syn Boży został zrodzony przez Boga 
Ojca, czyli miał swój początek:
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„Ogłoszę zarządzenie Pana [inne przekłady »dekret 
Pana«]: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, dziś cię zrodzi-
łem” (Ps 2,7; zob. Hbr 1,5). 

Tymczasem wiersz ten przekazuje informację, że Bóg na 
mocy powziętego postanowienia ogłosił (proklamował) za-
rządzenie (dekret), że jedna z Osób Bóstwa została ustano-
wiona Synem. Domyślamy się, że zdarzenie to mogło mieć 
miejsce po tym, gdy Trzy Osoby Bóstwa podjęły decyzję 
o  stworzeniu świata i  ludzi, jak również ich zbawieniu na 
wypadek, gdyby zgrzeszyli. Dlatego sformułowanie „dziś cię 
zrodziłem” opisuje powołanie jednej z Osób Bóstwa na Syna 
(tym samym dwie pozostałe do innych ról), który spełni na 
Ziemi misję zbawienia świata. Tłumaczenie Izaaka Cylkowa 
wydaje się najbliżej oddawać ten sens: „Tyś mój syn, jam cię 
dziś światu wydał”. Ta proklamacja oznacza również, że od-
tąd Bóg Syn przyjmuje służebną postawę wobec Boga Ojca.

Inne biblijne przekłady tego tekstu zaczynają się sło-
wami: „Ogłaszam dekret Boga”, „Obwieszczam prawo Jah-
we”, „Obwieszczam postanowienie Pana”, „Ogłaszam wyrok 
Wiekuistego”, „Ogłaszam wolę Boga”. A zatem jedna z Osób 
Bóstwa (Bóg Ojciec) ogłasza, że „dziś” został ustanowiony 
i powołany Syn (w przenośni „wydany”, „zrodzony”), który 
po upadku człowieka zostanie posłany na ziemię w  ciele 
człowieka, narodzonego z niewiasty (Ga 4,4), aby wykupić 
go od wiecznej śmierci. 

Apostoł Paweł, odnosząc się do tekstu Psalmu 2,7, wi-
dzi w  nim jeszcze obietnicę zmartwychwstania Jezusa 
(Dz 13,32-33), czyli „wzbudzenie” Syna. Do tekstu Psalmu 
apostoł nawiązuje także w Liście do Hebrajczyków 1,5, do 
którego dołącza słowa z 2 Księgi Samuela 7,14: „Ja będę 
mu Ojcem, a On będzie mi Synem”. Wyraźnie korespon-
dują one z treścią Psalmu o ustanowieniu ról Ojca i Syna 
oraz łączą się ze słowami z Ewangelii Mateusza 17,5: „Ten 
jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego 
słuchajcie!”. 
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Bóg-Jezus nie ma więc początku, o czym świadczą inne wy-
powiedzi Pisma Świętego: „Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, 
nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny 
do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze” (Hbr 7,3); „Ja 
jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest 
i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący” (Ap 1,8). 

Początek ma zatem tylko decyzja o  przyjęciu przez 
jedną z Osób Bóstwa roli Syna, który wybawi rodzaj ludz-
ki. Początek ma również wcielenie Syna Bożego jako Syna 
Człowieczego, który po nieposłuszeństwie ludzi wypełnił 
plan ich odkupienia. Szatanowi udało się jednak sprawić, 
aby chrześcijanie bluźnili Bogu, mówiąc, że został zrodzony 
przez człowieka-kobietę, i powtarzając, że jest ona „Matką 
Boga”. W samej nazwie „Matka Boga” czy „Matka Boża” za-
wiera się zniesławienie Boga.

Na soborze w  Efezie (431 r.) nie rozpatrywano innych 
fantasmagorycznych baśni na temat Marii, które próbowali 
podjąć niektórzy biskupi będący pod wpływem maryjnych 
apokryfów: o Marii cudotwórczyni, o Marii urodzonej bez 
grzechu czy Marii zabranej cudownie do nieba. Nie zajmo-
wano się nimi, ponieważ wtedy absolutnie większość bi-
skupów stanowczo odrzucała te niedorzeczne i niebiblijne 
ludowe baśnie. Na soborze nie podjęto także rozpowszech-
nianego od soboru nicejskiego (325 r.) przez niektórych 
poglądu, że Maria zachowała po porodzie dziewictwo. Więk-
szość Kościołów, biskupów i  teologów była wówczas prze-
ciwna tej absurdalnej koncepcji. 

Musiało upłynąć ponad 200 lat, podczas których w spo-
sób naturalny odeszło wielu krytyków poglądu o  wiecz-
nym dziewictwie Marii, a kult maryjny rozprzestrzenił się 
na dobre wśród ludu, aby możliwe było ogłoszenie nowego 
maryjnego dogmatu. Na synodzie laterańskim w 649 roku 
ogłoszono drugi maryjny dogmat: „o Maryi zawsze dziewi-
cy”. Duch Magna Mater, która oprócz Królowej Nieba nosiła 
również tytuł „Wiecznej Dziewicy”, odzyskał go. 
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Drugi dogmat głosi, że Maria nigdy nie straciła dzie-
wictwa, czyli że była dziewicą przed zrodzeniem (ante 
partum), w zrodzeniu (in partu) i po zrodzeniu (post par-
tum) – a więc także po urodzeniu dziecka. Dogmat ten nie 
ma żadnego potwierdzenia w  Nowym Testamencie, nie 
wyznawali go apostołowie, a nawet wielu „ojców Kościoła 
katolickiego”, co wykazali współcześni katoliccy teolodzy, 
którzy za zaprzeczanie biologicznego dziewictwa Maryi 
zostali przez Watykan pozbawieni tytułów lub otrzymali 
zakaz nauczania, jak na przykład profesor teologii Hans 
Küng czy Ute-Ranke Heinemann. 

Nie zabroniono tego jeszcze katolickiemu profesorowi 
teologii Johnowi Meierowi, który na postawie analizy tek-
stu Nowego Testamentu rozbił w pył dogmat o dziewictwie 
Maryi  – w  jednym z  rozdziałów swojej książki wydanej 
w 1991 roku, zatytułowanej A marginal Jew. Rethinking the 
historical Jesus (otrzymała imprimatur Kościoła). Nie będzie-
my się zajmować analizowaniem fałszywych argumentów le-
żących u podstaw tego dogmatu, które opierają się jedynie na 
spekulacjach, bałamutnych założeniach i sofistyce, odsyłając 
zainteresowane osoby do wymienionej pozycji. 

Wielu katolików musiało usłyszeć dopiero argumenty 
ks. prof. Meiera, aby zacząć wątpić lub przestać wierzyć 
w dogmat o dziewictwie Marii, choć argumenty te od daw-
na przedstawiali protestanci. Nauce o „Maryi zawsze Dzie-
wicy” – która pozostała dziewicą w trakcie porodu, jak i po 
urodzeniu dziecka  – przeczy także całe ludzkie doświad-
czenie związane z narodzinami człowieka.

Profesor John Meier obnażył słabość argumentów kato-
lickich „ojców Kościoła”, który twierdzili, że bracia Jezusa 
są Jego kuzynami, jak również koncepcję utrzymującą, że 
bracia i siostry Jezusa to Jego przyrodnie rodzeństwo, co 
też sugeruje gnostycki apokryf z II w. n.e. – Protoewange-
lia Jakuba. Meier skrytykował ten apokryf jako klasycznie 
ludowy i „skandalicznie niedokładny w kwestii zwyczajów 
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żydowskich”, a  lansowaną w  nim koncepcję jako rozwią-
zanie wymyślone już po fakcie, aby „wesprzeć nową ideę 
dziewictwa Maryi”. 

W podsumowaniu swego badawczego dzieła ten katolicki 
teolog stwierdził:

„W Nowym Testamencie nie ma ani jednego przykładu, 
gdzie w  bezsprzeczny sposób »brat« oznaczałby »kuzy-
na«, podczas gdy istnieją liczne przypadki jego rozumienia 
jako »brata rodzonego« (pełnego lub przyrodniego). To jest 
naturalny sens adelphos u  Pawła, Marka, Jana, Mateusza 
i Łukasza (…). Użycie Pawła jest szczególnie znaczące, bo… 
mówi o »bracie« i »braciach Pana«, jako ludziach, którzy są 
znanymi, cenionymi i wciąż żyjącymi w czasach, w których 
on o nich pisze. Jego określenie »brata« jest niezależne od 
szanowanej ewangelicznej kilkudziesięcioletniej tradycji 
(…). Skutkiem tego, z czysto filologicznego i historycznego 
punktu widzenia, najbardziej prawdopodobna jest opinia, 
że bracia i siostry Jezusa byli Jego rodzeństwem (…), gdyby 
św. Paweł miał na myśli kuzyna, a nie brata, użyłby zapew-
ne słowa anepsios w Liście do Galacjan i w Liście do Koryn-
tian, zamiast adelphos” [J.P. Meier, A  marginal Jew. Rethinking 
the historical Jesus, Doubleday, New York, s. 331-332, 326].

A oto jeden z komentarzy do jego książki:
„(…) każdy, kto chciałby obecnie bronić tezy o dziewic-

twie Matki Jezusa, ma przed sobą bardzo trudne zadanie. 
Rozważania ks. Meiera są bardzo dokładne i drobiazgowe. 
Ksiądz wydaje się, że nie chciał pominąć w swoich dywaga-
cjach jakiegokolwiek elementu, który mógłby przemawiać 
na rzecz historyczności dziewictwa Maryi” [Andrzej Jan No-
wicki, Maryja dziewica. Problem historyczny braci Jezusa według ks. 
Johna Meiera, 2014, <www.teologia.deon.pl>].

Obrońcy dogmatu o dziewictwie Maryi często powołują 
się właśnie na wspomniany gnostycki apokryf z  II wieku 
Protoewangelię Jakuba, który został skrytykowany także 
przez innych uczonych katolickich, w  tym przez jednego 
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z  największych współczesnych mariologów rzymskiego 
Kościoła, Luigiego Gambera (1930–2013). Zarzucał on jego 
autorowi nie tylko nieznajomość podstawowej geografii pa-
lestyńskiej, lecz także podstawowych zwyczajów żydow-
skich [w: L. Gambero, Mary and the Fathers of the Church: The Blessed 
Virgin Mary in Patristic Thought, San Francisco 1999]. 

Apokryf ten wywarł jednak wpływ na niektórych wcze-
snochrześcijańskich „ojców Kościoła”, zwłaszcza z  Alek-
sandrii – m.in. Klemensa Aleksandryjskiego – gdzie gnoza 
rozwijała się jak nigdzie indziej w Kościele. Ponieważ ka-
tolickie dogmaty o  Maryi nie były częścią wiary aposto-
łów  – inaczej w  listach przekazaliby Kościołowi wieść 
o  niepokalanym poczęciu Marii, jej wniebowzięciu czy 
służbie orędowniczej w niebie za grzesznikami – mariolo-
dzy wymyślili bałamutną tezę, że Duch Święty objawiał je 
sukcesywnie rzymskiemu Kościołowi. Płynie z tego wnio-
sek, że Jezus Chrystus i Duch Święty zakryli je przed apo-
stołami i  czekali stulecia, aby objawić je dopiero ludowi 
posłusznemu biskupowi Rzymu. 

Historyk prof. Earle Edwin Cairns tak pisze o powstaniu 
kultu maryjnego:

„Kult Marii do roku 590 przeszedł już swój gwałtowny 
rozwój, co w konsekwencji doprowadziło do stworzenia dok-
tryny o jej niepokalanym poczęciu... Fałszywa interpretacja 
Pisma oraz opis wielu cudów związanych z Marią, poumiesz-
czanych w ewangeliach apokryficznych, stały się przyczyną 
przesadnej czci, jaką otaczano jej osobę. Ruch nestoriański 
oraz inne spory chrystologiczne IV wieku spowodowały, że 
przyznano jej status »Matki Bożej« oraz specjalne względy 
w  liturgii. Klemens, Hieronim i  Tertulian przypisali Marii 
wieczne dziewictwo. Augustyn uważał, że matka bezgrzesz-
nego Chrystusa, podobnie jak On, nigdy nie popełniła grze-
chu. Monastycyzm, głosząc cnotę dziewictwa, przyczynił 
się jeszcze do umocnienia kultu Marii (...). To, co z początku 
było jedynie uznaniem jej specyficznej pozycji jako Matki  
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Chrystusa, wkrótce przerodziło się w wiarę w jej moc orędow-
niczą, ponieważ za rzecz oczywistą uważano, że syn chętnie 
wysłucha prośby matki... Do końca V w. Marię umieszczono 
na czele panteonu świętych. W VI w. Justynian zwracał się 
już do niej z prośbą o wstawiennictwo za swoim Imperium” 
[Earle E. Cairns, Z chrześcijaństwem przez wieki. Historia Kościoła Po-
wszechnego, Katowice 2003, s. 157]. 

Augustyn (354–430), jeden z największych katolickich 
teologów i filozofów, dał początek nauce o świętości Ma-
ryi, co zresztą było jego wielkim pragnieniem. Jan Paweł 
II przyznał: 

„Doktryna o  doskonałej świętości Maryi od pierwszej 
chwili jej poczęcia została przyjęta na Zachodzie z pewnym 
oporem, a to w związku z nauczaniem św. Pawła na temat 
grzechu pierworodnego i powszechności grzechu, rozwinię-
tym w sposób szczególnie sugestywny przez św. Augustyna. 
Wielki Doktor Kościoła z pewnością zdawał sobie sprawę, 
że rola Maryi, Matki całkowicie świętego Syna, wymaga 
pełnej czystości i nadzwyczajnej świętości. Dlatego w swojej 
kontrowersji z Pelagiuszem stał na stanowisku, że świętość 
Maryi stanowi nadzwyczajny dar łaski i w związku z tym 
twierdził: »Czynimy wyjątek dla Najświętszej Dziewicy Ma-
ryi, o której – ze względu na cześć Pana – nie chciałbym, aby 
w żadnym wypadku mówiono w odniesieniu do grzechów: 
czyż nie wiemy, dlaczego została Jej udzielona większa ła-
ska, by zwyciężyć całkowicie grzech, Tej która zasłużyła na 
to, aby począć i porodzić Tego, który z pewnością nie miał 
żadnego grzechu?« (św. Augustyn, De natura et gratia, 36: 
PL 44, 267). Augustyn potwierdził doskonałą świętość Maryi 
i brak w Niej jakiegokolwiek grzechu osobistego ze względu 
na wyjątkową godność Matki Pana” [Jan Paweł II, Żywot Maryi, 
Wyd. M, Kraków 2012, s. 26-27]. 

„Czynimy wyjątek dla Najświętszej Dziewicy Maryi” 
i „nie chciałbym, aby w żadnym wypadku mówiono [o Ma-
ryi] w odniesieniu do grzechów” – to szczere wyznanie Au-
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gustyna, który dla Maryi uczynił ten wyjątek choć nie uczynili 
tego apostołowie. W całym Nowym Testamencie apostołowie 
nawet dyskretnie nie sugerują, aby Kościół przyznał Marii 
jakiekolwiek szczególne przywileje, prawa i funkcje. A prze-
cież Ewangelie, Dzieje Apostolskie, listy i Apokalipsę spisa-
no wiele lat po jej śmierci, więc na pewno nie przeoczyliby 
żadnego z  tak niezwykłych wydarzeń, jakie przypisują jej 
rzymscy mariolodzy, bardziej ceniący autorów blagierskich 
apokryfów niż autorów Nowego Testamentu. 

Apostoł Jan, opiekujący się matką Jezusa do jej śmier-
ci (umarła ok. 45 r. n.e.), jest autorem najpóźniej pisanych 
nowotestamentowych listów (95–100 r. n.e.) i  nawet on nie 
poświęca Marii ani jednego zdania. Wydaje się to niepoję-
te w świetle rzekomego powierzenia jej Kościoła w opiekę 
przez Jezusa, jej wniebowzięcia, służby orędowniczej za 
wszystkimi ludźmi, szafowania wszystkimi Boskimi łaskami, 
nie mówiąc o setkach nieprawdopodobnych cudów, których 
jakoby dokonała. Jest niemożliwe, aby autorzy apokryfów 
żyjący kilka stuleci później lepiej znali losy Marii  – na 
przykład wiedzieli o przyznaniu jej w niebie statusu „Pani 
i Królowej Nieba”, „Orędowniczki” i „Pośredniczki Wszyst-
kich Łask” – od apostołów, w tym Jana, naocznego świadka 
jej życia aż do śmierci.

Jeśli ktokolwiek wiedziałby o  jakichkolwiek niezwy-
kłych wydarzeniach z  życia Marii, to na pewno byłby to 
apostoł Jan, a  nie osoby żyjące w  V i  VI wieku, których 
niedorzeczne apokryfy podważają ich wiarygodność. Pod-
czas gdy opiekun Marii i jej adoptowany syn nie przekazu-
je Kościołowi żadnego z tych „cudownych” wydarzeń z jej 
życia, jakie ci opisują, i podobnie nie czynią tego pozostali 
apostołowie czy też „ojcowie” kilku następnych wieków, to 
wszyscy późniejsi „ojcowie” i mariolodzy powtarzają fan-
tasmagorie autorów apokryfów pozbawionych natchnienia 
Ducha Świętego, nie zważając na świadectwo autorów No-
wego Testamentu. 
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Wiarą w maryjne dogmaty, których nie potwierdza apo-
stolska nauka, chrześcijanin zaświadcza, że wyżej ceni 
spekulacje mariologów od Ewangelii Chrystusa, wyżej 
„rzymską tradycję” opartą na ludzkich podaniach i fałszy-
wych pismach od Słowa Bożego, które ma wiarygodną pie-
częć Ducha Świętego. Milczenie apostołów na temat Marii 
najwidoczniej nie przemawia do wierzących w cztery pa-
pieskie dogmaty maryjne. Czy to cecha rzymskiego kato-
licyzmu, by nie wierzyć apostołom Chrystusa, a wierzyć 
mariologom Rzymu? 

Obrońcy rzymskiego kultu maryjnego udzielają zwykle 
dwóch odpowiedzi na pytanie, dlaczego apostołowie, ewan-
geliści i  przez kilkaset lat chrześcijanie nie wspominają 
o  niepokalanym poczęciu Marii, o  jej wniebowzięciu, orę-
downictwie za grzesznikami, rozdawaniu z  nieba Bożych 
łask, nauce „przez Maryję do Jezusa” i o potrzebie uciekania 
się pod jej ochronę w modlitwach Kościoła. Prawdy te były 
dla nich tak oczywiste, że o nich nie pisali – odpowiadają.

Skoro było to tak oczywiste, to po co apostołowie Jan, Pa-
weł, Piotr czy Jakub zachęcali chrześcijan w listach paster-
skich, aby udawali się do Jezusa Chrystusa, ich jedynego 
Orędownika i  Pośrednika? Po co setki razy pisali o  zmar-
twychwstaniu Jezusa i Jego wniebowstąpieniu, skoro było to 
oczywiste? Po co tyle razy zapewniali Kościół o przyszłym 
powstaniu do życia „śpiących” braci przy powtórnym przyj-
ściu Jezusa? I dlaczego tak często przypominali im o sądzie 
ostatecznym i  karze unicestwienia bezbożnych, skoro po-
wszechnie o tym wiedziano? 

Oczywiste jest to, że skoro po śmieci Marii apostołowie 
ani razu nie napisali Kościołowi o jej wniebowzięciu – choć 
Duch Święty „wprowadzał ich we wszelką prawdę” (zob. 
J 16,13-14) – to zdarzenie takie nie miało miejsca. Prędzej za 
oczywiste należy uznać to, że od II wieku rozpoczyna się 
odrzucanie prawd Bożego Słowa w  lokalnych Kościołach 
przez biskupów przejmujących w  nich władzę (oni burzą 
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rządek hierarchiczny z monarchicznym biskupem na cze-
le) oraz wprowadzanie do wiary  – przez różnych „ojców” 
będących wcześniej pogańskimi filozofami  – helleńskich 
wierzeń, filozofii i spekulacji. 

Drugie wyjaśnienie powodu milczenia apostołów, ewange-
listów, a nawet samego Boga o Marii przedstawił największy 
z katolickich mariologów, jezuita Ludwik Maria Grignion de 
Montfort (1673–1716). Oto ono:

„Albowiem sama ukrywała się na tym świecie i z głębo-
kiej pokory uniżyła się poniżej prochu, uzyskawszy u Pana 
Boga, u Apostołów i Ewangelistów to, że zamilczeli o Jej Ży-
ciu” [L.M. Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny, Ruch Maryjny, Częstochowa 1983, s. 12]. 

Ten francuski jezuita nie wspiera swojego wyjaśnienia 
żadnym fragmentem Nowego Testamentu. Twierdzi jednak, 
że Maria dzięki swojej pokorze znalazła u Boga, apostołów 
i ewangelistów taką łaskę, że zgodzili się po jej śmierci o niej 
zamilczeć, a nawet nie wspominać już po Pięćdziesiątnicy. 
Szkoda, że Ludwik Maria Grignion de Montfort nie wziął 
przykładu z Boga, apostołów i ewangelistów i nie zamilczał 
w sprawie Marii. Czyż tym samym nie sprzeciwił się Bogu 
i nie zdradził Marii, skoro pragnęła, aby o niej zamilczano, 
i nawet uzyskała w tej sprawie łaskę u samego Boga? Czy 
nie zdradzili Marii także pozostali mariolodzy, tworząc 
i rozwijając jej kult, który przesłonił nawet kult Boga? Jeśli 
w maryjnych dogmatach Rzymu chrześcijanin nie dostrze-
ga odstępstwa od Ewangelii – a nietrudno to zauważyć – to 
powinien je dostrzec w  monstrualnym i  bałwochwalczym 
kulcie umarłego człowieka, który potępia Pismo Święte.
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Niepokalana grzesznica

Przyjęcie drugiego maryjnego dogmatu tylko  
wzmocniło rozwój kultu Maryi. Strategia szatana  
„ogołacania” Chrystusa z Jego atrybutów, zasług, po- 

zycji, niezbywalnych przywilejów, praw i cedowanie ich 
na Maryję przyniosła owoce. W  XII wieku benedyktyński 
mnich Eadmer z Canterbury (ok.  1060–1126) po raz pierwszy 
formułuje tezę o  Marii będącej całkowicie wolną od grze-
chu pierworodnego. Odrzuca ją nawet jego bliski towarzysz, 
benedyktyn Anzelm z  Canterbury (1033–1109), nazywany 
„ojcem scholastyki”, o którym mówiono, że obok Augusty-
na i Tomasza z Akwinu należy do „najbardziej jaśniejących 
i przenikliwych umysłów” [w: Anzelm z Canterbury, De Conceptu 
Virginali et de Originali Peccato – O dziewiczym poczęciu i grzechu 
pierworodnym]. 

Nową tezę mnicha Eadmera podejmą jednak niektóre opac-
twa w Anglii i Francji, potem w Niemczech, później we Wło-
szech, a niebawem zakony franciszkańskie, które jak żadne 
inne angażują się w krzewienie kultu maryjnego. Przeciwni 
kultowi są m.in. dominikanie. Koncepcją niepokalanego po-
częcia Marii (oraz obchodzenia takiego święta, które wpro-
wadziły zakony) nie są zainteresowani ani ówcześni papieże, 
ani katoliccy „doktorzy teologii”. Rozwija się ona w zakonach 
i wierze części ludu.

Ponad trzysta lat później – na soborze w Trydencie (1545–
1563) ogłoszono w pięciu kanonach dogmat „o grzechu pier-
worodnym” wszystkich ludzi. Mówi on, że w chwili poczęcia 
każdy narodzony człowiek dziedziczy po Adamie skażoną 
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grzechem naturę, a  tym samym wszyscy ludzie rodzą się 
w grzechu pierworodnym (dotąd wierzono, że tylko oprócz 
Jezusa). W soborowym dekrecie bardzo wyraźnie zaznaczo-
no, że cały rodzaj ludzki przejął grzech Adama, powołując 
się przy tym na słowa apostoła Pawła: „Dlatego też jak przez 
jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech 
śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, 
ponieważ wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5,12 BT). 

Na końcu dekretu, po ostatnim kanonie, dodano jednak notę 
sprzeciwiającą się całkowicie z  zacytowanym tekstem Pawła: 
„(…) tenże święty Sobór nie zamierza obejmować tym dekretem, 
w którym jest mowa o grzechu pierworodnym, świętej i niepo-
kalanej Bożej Rodzicielki Maryi; lecz że należy zachować 
Konstytucje świętej pamięci papieża Sykstusa IV pod groźbą 
kar zawartych w tychże Konstytucjach, które Sobór ponownie 
zatwierdza” [Breviarium Fidei, KŚW, Poznań 1989, VI.83, s. 266]. 

Zatem ogłaszając dogmat o grzechu pierworodnym wszyst-
kich ludzi oraz konieczność szybkiego chrztu narodzonych 
niemowląt w celu zgładzenia ich pierworodnego grzechu, so-
bór nie ogłosił dogmatu „o Maryi poczętej bez grzechu”, a je-
dynie załączył notę o nieobejmowaniu jej tym dekretem, bez 
jakiegokolwiek teologicznego uzasadnienia. W nocie zazna-
czono, że należy zachowywać konstytucje rzymskiego bisku-
pa Sykstusa IV (1414–1484). Nie trudno się domyślić, czego 
mogą one dotyczyć, skoro był franciszkaninem.

Otóż w konstytucji Grave nimis z 1483 roku Sykstus kryty-
kuje duchownych i teologów katolickich nauczających lud, 
że Maryja, jak wszyscy ludzie, urodziła się w grzechu pier-
worodnym. Dlatego nakazuje wiernym, aby uważali osoby 
tak twierdzące za heretyków. Sykstus potępia katolickich 
teologów krytykujących szerzącą się nową wiarę w niepo-
kalane poczęcie Marii i oświadcza, że „Stolica Apostolska” 
tej sprawy jeszcze nie rozstrzygnęła [tamże, VI.82a, s. 265]. 

Powód, dla którego na soborze trydenckim nie ogłoszo-
no dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi Panny razem 
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z  dogmatem o  grzechu pierworodnym rodzaju ludzkiego, 
jest zrozumiały: w Kościele wciąż więcej było teologów i du-
chownych przeciwnych tej antyewaneglicznej wierze, roz-
powszechnianej wśród ludu przez zakony, sprzeciwiających 
się obchodzeniu takiego święta, które promowali francisz-
kanie. Zagorzałymi przeciwnikami tej wiary byli dominika-
nie, także cenieni teologowie, „doktorzy Kościoła” i „święci”, 
m.in. Bonawentura (1217–1274), Albert Wielki (1193–1280), 
Aleksander z Hales (1183–1245), Antoni z Padwy (1195–1231), 
Anzelm z Canterbury (1033–1109), Piotr Lombard (1100–1164), 
największy kaznodzieja maryjny średniowiecza, zakonnik 
cysterski Bernard z Clairvaux (1090–1153) oraz największy 
teolog średniowiecza Tomasz z  Akwinu (1225–1274). Prze-
ciwni tej nauce i świętu były również dwa czołowe katolickie 
uniwersytety: w Paryżu i Bolonii. 

Święty Bernard z  Clairvaux, nazywany „ostatnim z  Oj-
ców”, sam należał do wielkich czcicieli Maryi, tym bardziej 
wymowne jest jego występowanie przeciwko przyznaniu jej 
przywileju poczęcia bez grzechu oraz obchodzeniu takiego 
święta, które samowolnie wprowadziły zakony. Przekony-
wał, że ta nowa wiara nie opiera się na jakimkolwiek uza-
sadnionym fundamencie i „Kościół [jej] nie zna, rozum nie 
aprobuje, a tradycja nie poleca”. Dodaje też, że niepokalanie 
poczęty był wyłącznie Chrystus, albowiem tylko On został 
poczęty z Ducha Świętego:

„Skoro tak się rzeczy mają, jakaż pozostaje racja za 
świętem Poczęcia? Jakim prawem, pytam, stwierdza się 
święte poczęcie, które nie jest z  Ducha Świętego, by nie 
powiedzieć, że jest z  grzechu, albo świętowanie czegoś, 
co wcale nie jest święte? Chwalebna [Panna] wprowadza 
fałszywą świętość… Już wcześniej wprawdzie odkryłem 
ten błąd u niektórych, ale przymykałem oczy, pobłażając 
pobożności, płynęła bowiem z  prostego serca i  z  miłości 
Dziewicy. Tutaj jednak chodzi o mądrych, i to w sławnym 
oraz szlachetnym Kościele, którego jestem synem w spo-
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sób szczególny; skoro odkryłem zabobon, nie wiem, czy 
mógłbym go skrywać bez ciężkiej obrazy również was 
wszystkich” [Bernard z Clairvaux, Epistola 174 ad canonicos Lugdu-
nenses, de conceptione Sanctæ Mariæ, pkt. 9, J.P. Migne, Patrologia 
Latina 182, Paris 1859, s. 336]. 

Warto podkreślić, że pierwsi starożytni „ojcowie” Kościo-
ła stosowali określenie „niepokalana Maryja” nie w rozumie-
niu „poczęta bez grzechu”, lecz w  znaczeniu „nieskalana” 
i  „nienaruszona” przez mężczyznę dziewica. W  takim też 
znaczeniu do dzisiaj używa tego sformułowania Kościół pra-
wosławny. Dlatego obrońcy wiary w „niepokalane poczęcie 
Maryi”, cytując wczesnych „ojców” piszących o „niepokala-
nej Marii”, błędnie interpretują to sformułowanie. 

Wierze w  niepokalane poczęcie Marii przeciwstawiał się 
pod koniec swojego życia również Tomasz z Akwinu (1225–1274), 
choć początkowo akceptował tę koncepcję [zob. Skrót zarysu teo-
logii (Sumy teologicznej) św. Tomasza z Akwinu, opr. F.W. Bednarski OP, t. 
II, Dominikanie, Kraków 1997, s. 350, przyp. 38]. Doszedł do wniosku, 
że taki przywilej przyznany Marii uwłaczałby Chrystusowi, 
któremu jedynie on się należy i byłoby czymś niewłaściwym, 
gdyby Chrystus nie był „Zbawicielem wszystkich ludzi”  
(1Tm 4,10) – a zatem Maria nie była grzeszna. To dowodziłoby 
wprost, że odkupienie Chrystusa było Marii niepotrzebne  – 
gdyby była wolna od grzechu, to nie potrzebowałaby odku-
pienia. Jeszcze w XIV wieku niepokalanemu poczęciu Marii 
przeciwni byli Krzyżacy.

Dla wielu teologów, w tym Tomasza z Akwinu, powszech-
ność zbawienia dzięki Jezusowi zakładała powszechną grzesz-
ność ludzkości na skutek grzechu Adama, a zatem grzeszność 
także Marii. Dlatego pisał:

„Gdyby dusza Najświętszej Panny nigdy nie była tknięta 
przez zmazę grzechu pierworodnego, uwłaczałoby to godno-
ści Chrystusa jako zbawcy wszystkich bez wyjątku. I dlatego 
czystość Najświętszej Panny ustępowała tylko czystości Chry-
stusa, który będąc Zbawcą wszystkich w ogóle, sam nie potrze-
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bował zbawienia. Chrystus był całkowicie wolny od grzechu 
pierworodnego, święty był od pierwszej chwili swego poczę-
cia, stosownie do słów: »Co się z ciebie narodzi święte, Synem 
Bożym będzie nazwane« (Łk 1,35). Ale Najświętszą Pannę ob-
ciążał grzech pierworodny (…). Chociaż Kościół rzymski nie 
obchodzi uroczystości Poczęcia Najświętszej Panny, toleruje 
jednak zwyczaj obchodzenia tego święta, zachowywany w nie-
których Kościołach… Uroczystość poczęcia nie upoważnia 
jednak do twierdzenia, że Błogosławiona Dziewica była święta 
już w chwili swego poczęcia” [Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, 
część III, zagadnienie 27, artykuł 2, w: Stanisław Celestyn Napiórkowski, 
Ja służebnica Pana, Lublin 2009, s. 21-22]. 

Z kolei teolog, filozof, scholastyk, „święty doktor Kościo-
ła”, biskup i kardynał Bonawentura (1217–1274) w taki sposób 
wypowiedział się o tej nowej wierze:

„Nie wolno wymyślać nowych zaszczytów dla uczczenia 
Dziewicy; nie potrzebuje bowiem naszych kłamstw ta, która 
przepełniona jest tylko prawdą” [Bonawentura, In III Sent., d. 3, 
p. 1, q. 2, ad. 3, w: M.S. Wszołek, Franciszkanie średniowieczni, Niepo-
kalanów 1992, s.37]. 

W spór o „niepokalane poczęcie Maryi” włączył się szkoc- 
ki franciszkanin, filozof i teolog, Jan Duns Szkot (1266–1308). 
Jego spekulatywna koncepcja niepokalanego poczęcia, pró-
bująca być w zgodzie z doktryną o powszechności grzechu 
rodzaju ludzkiego i innymi teologicznymi naukami, została 
kilkaset lat później przyjęta przez Rzym w  uzasadnieniu 
dogmatu. Sami teolodzy przyznają, że Duns odegrał ogrom-
ną rolę w rozwoju mariologii spekulatywnej, choć za życia 
za głoszenie koncepcji niepokalanego poczęcia utracił kate-
drę, karierę naukową i  zarzucano mu głoszenie herezji. 
Przychylny jej był głównie Rzym, ponieważ dawała mu 
szansę na przezwyciężenie trudności we wprowadzaniu do- 
gmatu. Przedwczesna śmierć franciszkanina sprawiła, że 
zwolennicy jego teorii zaczęli o  nim później mówić jako 
o męczenniku „Niepokalanego Poczęcia”. 
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Duns Szkot spekulował, że Bóg mógł Marię uchronić spod 
działania grzechu pierworodnego, aby matka Jezusa „jaśnia-
ła czystością, której większej poza Bogiem pomyśleć nie moż-
na”, dlatego jako jedyny człowiek została przez Chrystusa 
„odkupiona najdoskonalszą formą odkupienia, a mianowicie 
ustrzegającą” [ks. Szymon Drzyżdżyk PAT, Niepokalane Poczęcie 
Maryi jako problem teologiczny w okresie scholastyki, Teologia w Polsce 
3,1 (2009), Kraków, s. 77]. 

Franciszkanin uważał, że w teologii Kościoła obok Chry-
stusa Boga-Człowieka nie może zabraknąć miejsca dla Mat-
ki Boga-Człowieka, dlatego domniemywał, że Bóg Ojciec 
przewidując wcielenie Syna, na pewno pomyślał o matce, 
z której Jego Syn przyjmie ludzkie ciało, co doprowadziło 
go do wniosku, że w Bożych planach również ona miała być 
poczęta bez grzechu pierworodnego. 

Wydumał więc, że Jezus, który doskonale pojednał lu-
dzi z Bogiem, „swej Matce przez swoją mękę wysłużył nie 
tylko odpuszczenie grzechów, które miałaby popełnić, ale 
ustrzegł Ją od grzechu pierworodnego (…) Duns Szkot… nie 
określał pozycji Maryi jako wyłączonej z  grona odkupio-
nych, ale jako odkupioną w sposób najdoskonalszy [jeszcze 
przed jej urodzeniem]. Umieszczając Bogurodzicę w  cen-
trum zbawczego dzieła Jej Syna, wprowadził do słownika 
teologicznego pojęcie odkupienia ustrzegającego  – prae-
redemptio. W  ten sposób rozwiązał największą trudność, 
z jaką nie mogli sobie poradzić scholastycy” [tamże, s. 82, 86]. 

W taki oto spekulacyjny, wymyślny i przewrotny sposób, 
całkowicie nieliczący się z nauczaniem Pisma Świętego, 
szkocki franciszkanin „pogodził prawdę o powszechności od-
kupienia dokonanego przez Chrystusa z prawdą o Niepoka-
lanym Poczęciu Maryi”, którą kilkaset lat później Rzym 
wykorzystał w uzasadnieniu dogmatu. Antyewangeliczna 
teza Jana Dunsa zszokowała całe środowisko akademickie, 
o czym świadczy także komentarz Gerarda Renneriusa, 
wyrażony pół wieku później:
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„Był przecież [Duns] w Paryskim studium [uczelni] pierw-
szym siewcą wspomnianego błędu, czy też zgodnie z Augu-
stynem, omawianego zagrożenia heretycką przewrotnością” 
[P.  Sotowski, Wkład świętych i  teologów zakonów franciszkańskich 
w  ogłoszenie dogmatu o  Niepokalanym Poczęciu, Częstochowa-Nie-
pokalanów 2005, s. 57]. Jego koncepcję krytykowano niemal po-
wszechnie, lecz spory podgrzewane przez franciszkańskie 
zakony wzmagały się. Ogłaszając w XIX wieku dogmat o nie-
pokalanym poczęciu Marii, Rzym oparł się na tej właśnie 
spekulatywnej i przeciwnej ewangelii koncepcji Dunsa, choć 
wcześniej nazywano ją w  Kościele przewrotną i  heretycką. 
Tak o Dunsie i „dostarczeniu przez niego Kościołowi kluczo-
wych argumentów” w sprawie niepokalanego poczęcia Marii 
pisał natomiast Jan Paweł II: 

„Nawiązując do niektórych teologów z XII w. Duns Szkot 
dostarczył kluczowego argumentu pozwalającego przezwy-
ciężyć obiekcje wobec doktryny o Niepokalanym Poczęciu 
Maryi. Utrzymywał on, że Chrystus, doskonały Pośrednik, 
właśnie w Maryi dokonał najwyższego aktu pośrednictwa, 
gdy zachował Ją od grzechu pierworodnego. W ten sposób 
wprowadził on do teologii pojęcie odkupienia przez zacho-
wanie od grzechu, zgodnie z którym Maryja została odku-
piona w sposób jeszcze bardziej zdumiewający: nie przez 
uwolnienie od grzechu, lecz przez zachowanie od grze-
chu [przed jej poczęciem i urodzeniem]. Intuicja błogosła-
wionego Dunsa Szkota, nazwanego następnie »Doktorem 
Niepokalanej«, spotkała się od początku XIV wieku z życz-
liwym przyjęciem ze strony teologów, zwłaszcza francisz-
kańskich… ten opatrznościowy rozwój liturgii i  doktryny 
przygotował zdefiniowanie przywileju maryjnego przez 
Najwyższy Urząd Nauczycielski. Doszło do tego po wielu 
wiekach pod wpływem podstawowej intuicji wiary: Matka 
Chrystusa musiała być doskonale święta od początku swego 
życia… Na Maryję, pierwszą odkupioną przez Chrystusa, 
która otrzymała ten przywilej, że nie była ani przez chwilę 
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poddana władzy zła i grzechu, chrześcijanie patrzą jako na 
doskonały wzór i ikonę tej świętości (por. Sobór Wat., Konst. 
dogm. o Kościele Lumen Gentium, 65), do osiągnięcia której 
są powołani w swym życiu z pomocą łaski Pana” [Jan Paweł II, 
Żywot Maryi, Kraków 2012, s. 27-28].

Zapewne wielu wiernym Kościoła trudno będzie wprowa-
dzić w czyn zalecenie Jana Pawła II, aby zachowana już od 
poczęcia od grzechu Maria nadzwyczajną interwencją Boga 
mogła stać się dla nich – ludzi z grzeszną naturą – wzorem 
i ikoną świętości, „do osiągniecia której są powołani w swo-
im życiu”. Z dogmatu wynika bowiem, że Maryja otrzymała 
świętość w  darze od Boga jeszcze przed swoim narodze-
niem (nazywana jest nawet „Przenajświętszą”), a zatem nie 
osiągnęła jej w sposób, w jaki mają to zrobić wierni z natury 
grzeszni. Skoro nie otrzymali oni od Boga tak nadzwyczaj-
nej łaski jak Maria, sami nie osiągną więc jej świętości, do 
czego namawia ich Jan Paweł II. Trudno więc, aby Maria 
była dla nich wzorem do osiągnięcia świętości, jeśli od po-
czątku była w  tak uprzywilejowanej pozycji i  nie musiała 
wcale walczyć z grzechem. Gdyby Bóg w taki sposób uchro-
nił i zachował Marię od popełniania grzechów, dałby dowód, 
że nie traktuje jednakowo ludzi oraz ma możliwość skorzy-
stania z  rozwiązania pozwalającego nikomu nie grzeszyć 
i nie być potępionym. 

Dość późno Watykan docenił wkład Jana Dunsa Szkota 
w trzeci dogmat maryjny, bo dopiero w XX wieku Jan Paweł 
II dekretem Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych z 6 lipca 
1991 roku ogłosił go błogosławionym Kościoła katolickiego. 

Sykstus IV musiał zdawać sobie sprawę, że w  związku 
z dużą opozycją w Kościele wobec koncepcji niepokalanego 
poczęcia Marii, nie uda się szybko narzucić jej Kościołowi 
jako dogmatu wiary. Nie ustawał jednak w wysiłkach, aby 
doprowadzić do tego. Dlatego w 1476 roku ogłosił bullę Cum 
praeexcelsa, ustanawiającą 8 grudnia świętem Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny:
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„Badając w pobożnym rozważaniu wzniosłe oznaki zasług, 
którymi Królowa niebios, chwalebna Bogarodzica Dzie- 
wica, wyniesiona na niebiosa, świeci jak zorza poranna wśród 
gwiazd... uważamy za rzecz godną, a co więcej, należną, aby 
wszyscy wierni oddali chwałę i dzięki składali wszechmoc-
nemu Bogu za cudowne poczęcie Niepokalanej Dziewicy. 
Jego Opatrzność, widząc od wieków pokorę Dziewicy, dla 
pojednania ze swoim Stwórcą rodzaju ludzkiego podległego 
śmierci z  powodu upadku pierwszego człowieka, uczyniła 
ją za sprawą Ducha Świętego przybytkiem dla jedynego 
swego Syna. Z niej wziął On śmiertelne ciało dla odkupie-
nia swego ludu, a ona pozostała niepokalaną Dziewicą po 
zrodzeniu [Syna]. Dlatego [zachęcamy wiernych], aby od-
prawiali Msze św. i  inne nabożeństwa, ustanowione w tym 
celu w Kościele, by brali w nich udział... i aby przez zasługi 
i  wstawiennictwo tejże Dziewicy uzyskiwali obfitszą łaskę 
Bożą” [Breviarium Fidei…, VI.82, s. 265].

Z kolei w bulli Grave nimis (1483) Sykstus nakłada eks-
komunikę na tych, którzy odważyliby się głosić, że obcho-
dzenie ustanowionego przez niego święta Niepokalanego 
Poczęcia Maryi Panny jest grzechem (wielu katolickich teo-
logów i  duchownych odważnie to głosiło), podobnie jak 
słuchanie kazań potępiających tę wiarę. Sykstus IV był 
pierwszym papieżem Rzymu, który oficjalnie zaangażo-
wał się na rzecz tego święta, choć z powodu silnej opozycji 
nie udało mu się rozciągnąć go na cały Kościół (w wielu 
krajach je odrzucono).

Historycy wskazują na fakt, że po Sykstusie IV naukę 
w niepokalane poczęcie Marii zwalczał papież Pius V (1504–
1570). W bulli Super speculum zakazuje on pod surowymi 
karami dyskusji (poza akademickimi) na temat niepokala-
nego poczęcia Marii. Ostateczne przesilenie sporu na rzecz 
niepokalanego poczęcia Marii następuje w katolicyzmie do-
piero w XVII wieku. W 1617 roku Paweł IV (urzędujący w la-
tach 1555–1559) zakazał publicznego kwestionowania nauki 
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w  niepokalane poczęcie Marii, a  Grzegorz XV (1554–1623) 
rozszerzył ten zakaz na pisma prywatne. Dopiero Klemens 
XI (1649–1721) wpisał 8 grudnia jako obowiązkowe święto 
w całym Kościele katolickim. 

W szerzeniu kultu Marii franciszkanie otrzymali wspar-
cie nie tylko od cystersów, lecz także od jezuitów. Nie ulega 
wątpliwości, że główną rolę w  szerzeniu nieewangelicznej 
wiary w niepokalane poczęcie Marii odegrały średniowiecz-
ne zakony. Jeszcze w  XV wieku teolog Vincent Bandelli 
(1435–1506) opublikował dwa traktaty: przeciwko niepokala-
nemu poczęciu Marii [Libellus recollectorius auctoritatum de ve-
ritate conceptionis Beatae Virginis Mariae, Milan 1475] i w obronie 
Chrystusowego przywileju nieskazitelnego poczęcia [Tracta-
tus de singulari puritate et praerogativa conceptionis Sancti Domini 
nostri Jesu Christi, Bologne 1481].

Ocenił w nich koncepcję niepokalanego poczęcia Marii 
jako bezbożną, heretycką, sprzeczną z nauczaniem Kościoła 
i ze zdrowym rozsądkiem. Wymienił w swojej pracy nazwi-
ska 260 uczonych katolickich – ojców, doktorów i świętych – 
którzy odrzucali i  piętnowali tę fałszywą wiarę. Traktaty 
Bandelliego wywołały tak duży oddźwięk w Europie, że wy-
znawcy niepokalanego poczęcia Marii, zwłaszcza francisz-
kanie, natychmiast przystąpili do kontrataku, a Sykstus IV 
wydał konstytucję Cum praeexcelsa.

W przedmowie do pierwszego traktatu Bandelli pisał: 
„Ci ludzie [zwolennicy niepokalanego poczęcia Marii] igno-

rujący Boskie słowa, pod pretekstem pobożności, wywyższają 
błogosławioną Dziewicę matkę Bożą fałszywymi zaszczytami, 
oczerniają godność Chrystusa w najbardziej odrażający spo-
sób, którzy błędnie wykładają Pismo Święte, gardzą wyrokami 
Ojców Świętych i wymyślają nowe błędy w nadziei na ludzką 
przychylność i  ziemskie korzyści” [Clarisse Roche, Les derniers 
feux d’une controverse médiévale à la Renaissance: l’engagement des hu-
manistes d’Europe septentrionale en faveur de l’Immaculée Conception 
(1486-1518), Revue Mabillon 23 (T. 84)/2012 Paris, s. 197, przyp. 11]. 
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Papiestwo potrzebowało kolejnych kilkuset lat, aby w koń-
cu oficjalnie ogłosić dogmat o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Marii Panny. Wraz z  rozprzestrzeniającym się 
przez stulecia w Kościele świętem narzuconym przez Syk-
stusa IV oraz kultem niepokalanego poczęcia Marii, krze-
wionym przez franciszkanów, protesty traciły na sile, aż 
w końcu wygasły do poziomu niezagrażającego rozłamowi 
i podważaniu papieskiego autorytetu.

W  1854 roku Pius IX w  bulli Ineffabilis Deus ogłasza ten 
dogmat, w którym zaznacza na początku, że to Duch Święty 
objawił go Kościołowi katolickiemu. Duch Święty wiary w „nie-
pokalane poczęcie Maryi” oczywiście nikomu nie objawił  – 
wręcz przeciwnie, On nieustannie demaskował kłamstwo tej 
nowej mariologii, którą narzucano całemu ludowi katolickie-
mu. Dlatego ci teolodzy, duchowni i wierni, którzy mieli otwar-
te serca na głos Ducha Świętego, głośno sprzeciwiali się tej 
fałszywej wierze. Ich sprzeciw był głównym powodem odwle-
kania przez Rzym ogłoszenia kolejnego maryjnego dogmatu. 
Uczyniono to dopiero po ucichnięciu głosów krytyki, a pozo-
stała garstka oponentów nie była w stanie mu zagrozić. 

Pius IX chciał jednak uniknąć kontrowersji ze strony czę-
ści katolickich teologów wciąż nieprzychylnych temu dog-
matowi, dlatego posłużył się skuteczną strategią. W  1849 
roku skierował do biskupów całego Kościoła encyklikę Ubi 
primum, w której poprosił ich, aby wyrazili swoje stanowi-
sko, czy opowiadają się za nowym dogmatem, a  także by 
odpowiedzieli na pytanie, czy wśród ludu jest obecny kult 
Niepokalanego Poczęcia Marii. Na 603 biskupów, którzy od-
pisali do Rzymu, twierdząco opowiedziało się 546. 

Pius IX uzyskał więc mandat do ogłoszenia trzeciego 
dogmatu maryjnego w bulli Ineffabilis Deus, w której powo-
łując się na Boga i apostołów, tak „oświadcza i wyrokuje”: 

„(…) powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych 
Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą oświadczamy, stanowi-
my i wyrokujemy, że od Boga jest objawiona, a przeto przez 
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wszystkich wiernych mocno i stale ma być wiarą wyznawana 
nauka, według której Najświętsza Dziewica Maryja w pierw-
szej chwili swego Poczęcia za szczególniejszą łaską i przy-
wilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na przyszłe 
zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela rodzaju ludzkiego za-
chowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy” 
[Ineffabilis Deus, Rzym 8 XII 1854, <www.sanctus.pl>].

Pius wyjaśnia w bulli także powód otrzymania przez Ma-
rię tego „przywileju” od Boga, nie powołując się oczywiście 
ani na słowa Boga i „Pana naszego Jezusa Chrystusa”, ani na 
słowa „świętych Apostołów Piotra i Pawła”, których autory-
tetem podpiera jednak swoją decyzję:

„Niewypowiedziany Bóg… przed wiekami przewidział 
najsmutniejszy upadek całego rodzaju ludzkiego w grzech 
odziedziczony po przestępstwie Adama”  – niby więc ca-
łego, jednak nie całego, bo dalej Pius dodaje  – „na samym 
początku i  przed wszystkimi wiekami wybrał Bóg i  swemu 
Synowi przeznaczył Matkę… I umiłował Ją Bóg miłością wyż-
szą niż kogokolwiek ze stworzeń w  stopniu tak wielkim, iż 
po prostu w Niej samej znalazł najpełniejsze upodobanie… 
obsypał Ją obfitością darów zaczerpniętych ze skarbnicy bó-
stwa w sposób tak cudowny, że Ona sama ustawicznie była 
wolna od jakiejkolwiek skazy grzechowej, a cała piękna 
i  doskonała jaśniała tak wielką niewinnością i  świętością, 
o jakiej po Bogu u nikogo innego nawet pomyśleć nie moż-
na...” [tamże].

Tak brzmi uzasadnienie trzeciego dogmatu maryjnego 
przez rzymskiego „Wikariusza Chrystusa”. Zdaniem obroń-
ców dogmatu potwierdzeniem jego prawdziwości mają być 
wypowiedziane cztery lata później słowa zjawy podającej 
się za Marię, która ukazała się w Lourdes czternastoletniej 
Bernadetcie Soubirous, mówiąc do niej: „Ja jestem Niepo-
kalane Poczęcie”. Zjawa poleciła też ubogiej pasterce, aby 
ta przekazała miejscowemu proboszczowi jej życzenie wy-
budowania w tym miejscu kaplicy ku jej czci, jak również 
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urządzania dla niej procesji. W 1935 roku Pius XI włączył 
Bernardettę w poczet świętych.

O tym, jak Kościół „od najdawniejszych czasów” wierzył 
w  niepokalane poczęcie Maryi i  jak Bóg tę naukę zawarł 
w „depozycie niebieskiego Objawienia”, Pius IX tak pisał:

„Naukę zaś tę uważał Kościół za przekazaną Mu przez 
Boga i zawartą w depozycie niebieskiego Objawienia. Nauka 
ta bowiem była uznawana od najdawniejszych czasów i zako-
rzeniła się głęboko w umysłach wiernych, a starania i zabiegi 
zwierzchników Kościoła wspaniale ją rozkrzewiały po całym 
świecie katolickim... Skoro tego rodzaju praktyka przyjęła się 
u  wszystkich wiernych i  wszędzie, świadczy to o  szczegól-
niejszym poparciu nauki o Niepokalanym Poczęciu Dziewi-
cy przez Kościół Rzymski jako matki i mistrzyni wszystkich 
innych Kościołów… Ponadto życzyli sobie Nasi Poprzednicy, 
żeby nauka o Niepokalanym Poczęciu Bogurodzicy z dnia na 
dzień była wszczepiana w umysły wiernych, a w duszach ich 
była rozniecana pobożność czcząca i wysławiająca tę Dziewi-
cę bez zmazy pierworodnej poczętą… My przeto… zgodnie 
z postanowieniem Sykstusa IV [nie apostoła Piotra i Pawła] 
potwierdziliśmy pacierze kapłańskie o  Niepokalanym Po-
częciu i radośnie rozszerzyliśmy je na cały Kościół… I rze-
czywiście nauka ta o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Dziewicy z dnia na dzień coraz bardziej, a zawsze wspaniale 
była wyjaśniana, przedkładana i umacniana przy użyciu naj-
wyższego autorytetu Kościoła, jego władzy nauczania, i jego 
gorliwości, wiedzy i mądrości. To sprawiło, że nauka ta roz-
szerzyła się w sposób wspaniały między wszystkimi naroda-
mi i państwami katolickiego świata” [tamże].

Pius przyznaje więc, że to Rzym zaczął naukę o niepo-
kalanym poczęciu Marii „wszczepiać w  umysły wiernych” 
oraz „rozniecać w ich duszach pobożność czczącą Dziewi-
cę poczętą bez zmazy pierworodnej”, i nie wcześniej niż od 
Sykstusa IV – ponieważ wcześniejsi biskupi Rzymu albo jej 
nie znali, albo w ogóle nie byli nią zainteresowani lub też 
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uważali za heretycką, jak wielu „świętych Ojców” i „dokto-
rów Kościoła”. Pius IX nie mija się z prawdą jeszcze w jednej 
kwestii: to „zabiegi zwierzchników Kościoła wspaniale roz-
krzewiały po całym świecie katolickim” tę wiarę.

Pod koniec bulli biskup Rzymu wydaje się całkowicie 
ponieść euforii z powodu oficjalnego ogłoszenia tego dog-
matu o Maryi po osiemnastu stuleciach, w niezwykle bał-
wochwalczy sposób oddaje bowiem cześć Maryi, która nie 
doczekała się dotąd w rzymskim Kościele jego ogłoszenia:

„Ona jest chwałą proroków i  apostołów, Ona chlubą mę-
czenników, a wszystkich świętych weselem i koroną. Ona jest 
ucieczką dla wszystkich zostających w  niebezpieczeństwie, 
Ona najwierniejszą wspomożycielką, a dla całego świata naj-
możniejszą u  Jednorodzonego Syna swego pośredniczką 
i orędowniczką. Ona jest najwspanialszą krasą i ozdobą Ko-
ścioła świętego, a jako najmocniejsza obrona... Lud wierzący 
i całe narody z największych wszelkiego rodzaju nieszczęść 
Ona wyrwała, a i Nas samych uwolniła od tylu grożących nie-
bezpieczeństw. Toteż pełni nadziei i z całkowitym zaufaniem 
zwracamy się do Niej, że raczy Ona przemożną swoją opieką 
sprawić, by święta Matka nasza Kościół katolicki… panował 
»od morza do morza i od rzeki aż po krańce ziemi«… Raczy 
też Ona sprawić, że winni otrzymają przebaczenie, chorzy 
lekarstwo, małoduszni siłę, strapieni pociechę, a pozostający 
w niebezpieczeństwie pomoc; wszyscy błądzący, odrzuciwszy 
błąd umysłu, powrócą na drogę prawdy i sprawiedliwości, a tak 
nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz… Niech we wszyst-
kich niebezpieczeństwach, uciskach, potrzebach, wątpliwych 
i groźnych okolicznościach z całym zaufaniem biegną do Tej 
najmilszej Matki miłosierdzia i łaski. Niczego bowiem bać się, 
o niczym rozpaczać nie potrzeba, gdy Ona przewodzi, gdy Ona 
radzi, gdy Ona sprzyja, gdy Ona broni: macierzyńskie bowiem 
mając serce dla nas, zabiegając o nasze zbawienie, troszczy 
się o cały rodzaj ludzki. Pan Ją przecież ustanowił królową 
nieba...” [Ineffabilis Deus, Rzym 1854, <www.sanctus.pl>].
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Powyższe słowa jak w  soczewce odbijają wielowiekową 
papieską tradycję sprzeniewierzania się objawionym praw-
dom Pisma Świętego, które jest najpewniejszym skarbcem 
niewypaczonych nauk wiary w Boga i przekazanych przez 
Niego. Kłamstwo Piusa IX, który oświadcza, że Chrystus 
ustanowił Maryję „królową nieba”, jest jaskrawym tego 
przykładem. Treść trzeciego dogmatu maryjnego pomagali 
Piusowi IX przygotować jezuici, w  tym Giovanni Peronne, 
który jeszcze w 1848 roku dowodził niepokalanego poczęcia 
Marii na podstawie tekstu starotestamentowej księgi Pieśń 
nad Pieśniami, która jego zdaniem mówi o Marii [zob. Arthur 
Drews, Die Marienmythe, Jena 1928, s. 161-175]: 

„Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziew-
cząt... Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie 
skazy” (PnP 2,2.7).

Mariologiczna manipulacja tekstami biblijnymi, dopaso-
wująca je do maryjnych dogmatów, ma wielowiekową trady-
cję. Zmieniając symbolikę Pisma Świętego, mariolodzy łączą 
Maryję z  wieloma jego wersetami, zwłaszcza mówiącymi 
o kobiecie. Jak w zacytowanym powyżej tekście „Cała piękna 
jesteś, przyjaciółko moja, i  nie ma w  tobie skazy” (PnP 2,7 
BT), który ma rzekomo zapowiadać niepokalane poczęcie 
Marii. Ten tekst zainteresował mariologów tylko dlatego, że 
jest w nim sformułowanie „nie ma w tobie skazy”, który mogli 
dopasować do dogmatu oraz dodać do swojej teorii o istnie-
niu w Biblii wielu typicznych zapowiedzi i proroctw o Marii. 

W Pieśni nad Pieśniami sama jej bohaterka (przyjaciółka, 
oblubienica) zaprzecza mariologicznej interpretacji zwrotu 
„bez skazy”, ponieważ widząc u  umiłowanego pożądanie, 
pragnie je spełnić w akcie erotycznej miłości: „Jam miłego 
mego i ku mnie zwraca się jego pożądanie. Pójdź, mój miły, 
powędrujemy w  pola, nocujmy po wioskach!  O  świcie po-
spieszmy do winnic, zobaczyć, czy kwitnie winorośl, czy 
pączki otwarły się, czy w kwieciu są już granaty: tam ci dam 
miłość moją” (PnP 7,11 BT).
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Już wcześniej niewiasta wyznała: „Niech wejdzie miły 
mój do swego ogrodu i spożywa jego najlepsze owoce!”  
(PnP 4,16). 

Trudno uwierzyć, aby niewiasta z Pieśni nad Pieśniami 
symbolizowała i typicznie wskazywała na „Maryję zawsze 
dziewicę”, a zdanie „nie ma w tobie skazy” na jej niepokala-
ne poczęcie. 

Odnoszone do człowieka sformułowanie „bez skazy” za-
wsze w Biblii dotyczy jego doskonałego wyglądu (bez wad) 
lub prawego charakteru, albo prowadzenia nienagannego 
życia. Oto przykłady: 

„W całym Izraelu nie było człowieka tak pięknego jak 
Abszalom, godnego wszelkiego podziwu: nie było bo-
wiem w  nim od stóp aż po czubek głowy żadnej  skazy” 
(2Sm 14,25 BP);

„(…) młodzieńców bez jakiejkolwiek  skazy, o  pięknym 
wyglądzie, obeznanych z  wszelką mądrością, posiadają-
cych wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby 
w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i mowy 
chaldejskiej” (Dn 1,4 BT);

„Na to Jahwe zapytał szatana: Czyś dostrzegł tam sługę 
mojego Joba? Bo nie ma na ziemi nikogo podobnego jemu. 
Jest to człowiek bez skazy, prawy, bojący się Boga i uni-
kający zła. On trwa w swej nieskazitelności, mimo że po-
budziłeś mnie przeciw niemu, abym go doświadczył bez 
powodu” (Hi 2,3 BP);

„Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, 
a mówi prawdę w swoim sercu” (Ps 15,2 BT);

„Jahwe nie odmawia dobra tym, którzy prowadzą żywot 
bez skazy” (Ps 84,12 BP); 

„Błogosławieni, którzy kroczą drogą bez  skazy, którzy 
postępują zgodnie z Prawem Jahwe” (Ps 119,1 BP); 

„Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć od-
daje, a  postępującym bez  skazy  ukażę Boże zbawienie” 
(Ps 50,23 BT). 



W Pieśni nad Pieśniami określenie „bez skazy” odnoszo-
ne do niewiasty dotyczy zasadniczo jej zewnętrznego wy-
glądu i  piękna. W  znaczeniu nienagannego postępowania 
Biblia Tysiąclecia stosuje je do innej kobiety – Estery, która 
została żoną króla Persji Achaszferosza:

„Naszego zaś wybawcę i stałego dobroczyńcę Mardo-
cheusza i Esterę, wspólniczkę bez skazy we władzy królew-
skiej...” (Est 8,12n BT). 

„Bez skazy” (czyli bez skaz fizycznych, moralnych bądź 
charakteru) wybierano także kapłanów i arcykapłana słu-
żących w świątyni, aby mogli reprezentować Boga – w ten 
sposób wskazywali też na Arcykapłana Jezusa Chrystusa. 
W  Biblii nie znajdziemy najmniejszej przesłanki dającej 
podstawę do wiary, że określenie „bez skazy” odnosi się do 
„niepokalanego poczęcia Marii”, czyli do katolickiego dog-
matu wiary niemającego apostolskiego dziedzictwa. 
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Gdyż wszyscy zgrzeszyli

R zymski dogmat o  Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny podważa  – i  wyśmie-
wa  – całe biblijne świadectwo o  grzechu rodzaju 

ludzkiego i dziedziczeniu skażonej grzechem natury przez 
wszystkich ludzi. Twórcy dogmatu w rzeczywistości zarzu-
cili kłamstwo autorom Pisma Świętego, którzy jednomyśl-
nie głoszą upadek każdego człowieka i potrzebę zbawienia 
wszystkich ludzi, nie czyniąc dla nikogo wyjątku: 

„Nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by 
tylko dobrze czynił i nie grzeszył” (Koh 7,20); „Któż może 
powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, jestem wolny od 
grzechu?” (Prz 20,9); „I  wszyscy staliśmy się podobni 
do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak sza-
ta splugawiona” (Iz 64,5); „Nie pozywaj na sąd sługi swe-
go, gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym 
przed Tobą” (Ps 143,2).

Trzeci dogmat maryjny ma za kłamcę również aposto-
ła Pawła, który po śmierci Marii wielokrotnie zapewniał 
chrześcijan, że wszyscy zgrzeszyli, a więc nie uczynił dla 
niej wyjątku.

„Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 
3,23); „Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego... 
wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma ta-
kiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego” (Rz 3,10-12); 
„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, 
a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć 
przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5,12); „A wiemy, że 
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wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają 
Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi 
się uznać winnym wobec Boga” (Rz 3,19 BT); „Jak bowiem 
w  Adamie  wszyscy umierają,  tak też w  Chrystusie  wszy-
scy zostaną ożywieni” (1Kor 15,22); „Tak więc, jak przez 
przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok 
ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na 
wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dające-
mu życie” (Rz 5,18). 

Przeciwnego zdania niż apostołowie są rzymscy mario-
lodzy, którzy mówią: „Maryja Panna była wolna nie tylko 
od grzechu pierworodnego, ale także od  jakiegokolwiek 
grzechu osobistego” [ks. Michał Kaszowski, Podstawy nauki Ko-
ścioła katolickiego w pytaniach i odpowiedziach, <www.teologia.pl>, 
11.07.2000].

Twórcy dogmatu mają też za kłamcę apostoła Jana, któ-
ry opiekując się matką Jezusa, znał bardzo dobrze jej życie 
i postępowanie. Pięćdziesiąt lat po jej śmierci tak pisał: „Je-
śli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, 
i prawdy w nas nie ma... Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyli-
śmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas Słowa Jego” 
(3J 1,8-10). A więc również on nie uczynił dla Marii wyjątku. 

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że każdy, kto przyczy-
nił się do wprowadzenia tej nieewangelicznej nauki wiary, 
„nie miał w  sobie Słowa Jego”. Ponieważ apostoł Jan miał 
w  sobie „Słowa Jego”, dlatego również Marię zaliczył do 
grzeszników. 

Trzeci maryjny dogmat kwestionuje celowość planu 
zbawienia, jaki Bóg przygotował dla wszystkich grzeszni-
ków. Jeśli człowiek dzięki specjalnej Boskiej interwencji 
(specjalnej łasce) rodzi się bez natury pokalanej grzechem 
i  zostaje przez Niego zachowany w  całym życiu od naj-
mniejszego grzechu, oznacza to, że Boski plan zbawienia 
ludzi oparty na ofierze Jezusa nie jest w istocie konieczny. 
Jeśli Bóg mógł dzięki swojej łasce uczynić taki wyjątek dla 
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jednej kobiety, którą samoczynnie od poczęcia uchronił 
przed grzechem, to nie uczynienie tego u pozostałych lu-
dzi, z których wielu umrze na wieki, stawia Go w bardzo 
niekorzystnym świetle. Skoro okazał tak wielką łaskę, by 
zachować od grzechu jedną osobę, to nie ma żadnego racjo-
nalnego wytłumaczenia, że nie mógł w ten sposób zachować 
od grzechu także innych osób. 

Papieski dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi ośmie-
sza najbardziej Syna Bożego, który zstąpił na ziemię, aby 
zgodnie z powziętym postanowieniem ratować cały rodzaj 
ludzki. Tymczasem mariolodzy opowiadają, że nie wszyscy 
ludzie zgrzeszyli. Bo skoro Maria nigdy nie przestąpiła żad-
nego przykazania, to Bóg nie może twierdzić, że cała ludz-
kość potrzebuje zbawienia. 

Niepokalana i  bezgrzeszna Maria podważa fundamen-
talne racje, na których Bóg oparł plan ratowania ludzkości 
przez krew Swego Syna. Jeśli Maria nie zgrzeszyła to nie 
potrzebowała ofiary Chrystusa, gdyż tylko grzesznicy jej 
potrzebują. Zachowana przez Boga od grzechu Maria do-
starczyłaby Lucyferowi najlepszego argumentu, aby przed 
całym wszechświatem zarzucić Bogu kłamstwo i wmawia-
nie ludziom, że dla własnego zbawienia muszą przyjąć 
ofiarę Jezusa, choć mógł On uchronić każdego człowieka 
od popełniania grzechów samą tylko łaską (tak jak Marię). 
Z tego powodu szatan mógłby też zarzucić Bogu okrucień-
stwo za posłanie swojego Syna na krzyżową mękę i śmierć, 
aby ratował grzeszników – choć potrafiłby sprawić, aby nie 
popełniali oni grzechów. Trzeci maryjny dogmat ośmiesza 
więc ideę zbawczą wprowadzoną i realizowaną przez Boga.

Biblijna nauka o  grzechu rodzaju ludzkiego jest jed-
noznaczna  – jedyną osobą poczętą w  wyjątkowy sposób 
był Jezus, co stało się dzięki udziałowi Ducha Świętego. 
Pismu Świętemu nie jest znane inne „cudowne” poczęcie 
człowieka. Ponieważ Maria została poczęta przez grzesz-
nych rodziców potrzebujących łaski i zbawienia, po których 
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odziedziczyła grzeszną naturę, jej poczęcie i  urodzenie 
nie było ani wyjątkowe, ani cudowne. Biblia nigdzie nie 
uczy i nie sugeruje, aby Bóg uczynił dla Marii wyjątek. Co 
więcej, w swoim Słowie Bóg nie poświęcił narodzinom Ma-
rii najmniejszej uwagi!

Nie bacząc na te fakty, rzymscy mariolodzy opowiadają, 
że Maria miała znacznie doskonalszą naturę niż Ewa w raju, 
doskonalszą nawet od aniołów. To oznaczałoby, że Maria 
była doskonalsza od doskonałego Bożego dzieła stworze-
nia! Ilu wierzących dostrzeże w tej mariologicznej sofistyce 
drwinę z Boskiego doskonałego aktu stworzenia pierwszej 
pary ludzkiej, gdyż On sam oświadczył, że było ono dosko-
nałe (Rdz 1,31)? Maria nie mogła mieć doskonalszej natury 
od już doskonałej natury Ewy. 

Wyjaśniono wcześniej, że odkupieńczych zasług Chry-
stusa potrzebują wyłącznie grzesznicy, a zatem Maria jako 
bezgrzeszny człowiek nie potrzebowałaby ich i  nie zosta-
łaby zbawiona  – a  tym samym nie żyła wiecznie. Dlatego 
zapis dogmatu o niepokalanej Marii, którą Bóg zachował od 
wszelkiego grzechu z mocy łaski i przez wzgląd na przyszłe 
odkupieńcze zasługi Jezusa Chrystusa, przeczy sam sobie. 
Tak sformułowany dogmat ma sprawiać wrażenie, że nie 
sprzeciwia się biblijnej nauce o  potrzebie zbawienia każ-
dego człowieka przez zbawcze zasługi Chrystusa. „Dogma-
tyczna” Maria niby więc potrzebuje odkupieńczych zasług 
Chrystusa jak wszyscy grzesznicy (dzięki którym zostaje 
zachowana od jakiegokolwiek grzeszenia), lecz jako uro-
dzona święta, która nie popełniła najmniejszego grzechu, 
nie potrzebuje odkupieńczych zasług Chrystusa. Dogmat 
ten przeinacza biblijne pojęcia oraz wprowadza zwodnicze 
sofizmaty, które mają zachować pozory zgodności dogmatu 
z Biblią, choć w rzeczywistości służą obronie fałszywej tezy. 
Tymczasem Pismo Święte wyraża się w tej sprawie bardzo 
jasno: przez odkupieńcze zasługi Zbawiciela nie zostaje się 
zachowanym od dziedziczenia grzesznej natury ciała, lecz 
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tylko odkupionym z grzechu i wykupionym ze śmierci spo-
wodowanej własnym grzechem. Nikomu Bóg nie zabiera 
z łaski skażonej grzechem ludzkiej natury. Przez zbawcze 
zasługi Chrystusa do nieba dostają się jedynie grzesznicy, 
a nie ludzie nigdy nie grzeszący. Jeśli Maria potrzebowała 
zbawczych zasług Jezusa, to wyłącznie jako grzesznik. 

Twórcy dogmatu składają o Bogu i Jego Słowie fałszywe 
świadectwo, bo jeśli zbawienie Marii dokonało się dzięki za-
sługom ofiary Chrystusa (choćby nawet w sposób uprzedza-
jący) i dzięki nim otrzymała dar życia wiecznego, to mogło 
się to stać nie inaczej jak tylko dlatego, że jako grzesznik 
utraciła życie wieczne. 

Bóg nie zachowuje nikogo od skażonej grzechem ludz-
kiej natury, ponieważ nie musi tego robić – obdarował ży-
ciem wiecznym wszystkich ludzi posiadających taką naturą 
w ofierze Bożego Syna i przez wiarę w Odkupiciela. Dzię-
ki zasługom Syna nazywa ich już za życia świętymi (zob. 
Ap 13,7; 2Tes 1,9-10; Rz 8,27; 2P 3,2; Flp 4,22; 2Kor 1,1). Zatem 
zachowanie Marii (uchronienie) od grzechu pierworodne-
go, jak i od wszelkiego grzechu, oraz uczynienie jej w  ten 
sposób „świętą” nie miałoby żadnego sensu i celu, jak rów-
nież nie wyróżniałoby jej na tle innych zbawionych „świę-
tych”. Papieski dogmat o niepokalanej grzechem Marii nie 
wnosi więc żadnej dodanej wartości do wiary pokutujących 
chrześcijan-grzeszników. Również w  poniższych słowach 
apostołowie nie czynią dla Marii wyjątku – ona jak wszy-
scy grzesznicy potrzebuje usprawiedliwienia z Bożej łaski 
przez odkupieńcze zasługi Chrystusa:

„Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bo-
giem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus; który wydał same-
go siebie na okup za wszystkich” (1Tm 2,5-6 UBG), „bo nie 
ma tu różnicy:  wszyscy bowiem zgrzeszyli i  pozbawie-
ni są chwały Bożej,  a  dostępują usprawiedliwienia darmo, 
z  Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie 
Jezusie” (Rz 3,23-24 BT), „i chociaż był Synem, nauczył się 
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posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy peł-
nię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są po-
słuszni, sprawcą zbawienia wiecznego” (Hbr 5,8-9). 

Uwiarygodnienie fałszywej nauki o  wyjątkowości Marii 
oraz jej kultu jest głównym powodem, dla którego mariolo-
dzy wymyślili pojęcie „nadzwyczajnej łaski dla Maryi”. Dog-
mat o  niepokalanym poczęciu Maryi nie tylko zaprzecza 
powszechności skutków grzechu Adama i Ewy, które spadły 
na wszystkich ludzi, ale podważa też fundamentalną naukę 
Bożego Słowa o  Jezusie jako jedynym człowieku, który nie 
popełnił grzechu:

„On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady 
w ustach Jego” (1P 2,22); „A wiecie, że On się objawił, aby zgła-
dzić grzechy, a grzechu w nim nie ma” (1J 3,5); „On tego, który 
nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił” (2Kor 5,21); „Nie 
mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze 
słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, po-
dobnie jak my, z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,15). Dogmat „wy-
rywa” więc „bezgrzeszną” Maryję ze wspólnego losu ludzkości. 

Błądzenie części „ojców i  doktorów Kościoła” w  kwestii 
ludzkiej grzesznej natury oraz charakteru świętości wcielo-
nego Syna Bożego, który został poczęty z Ducha Świętego, 
ale odziedziczył ludzkie ciało obciążone grzechem Adama, 
skutkowało „wyrwaniem” także Jezusa ze wspólnego losu 
rodzaju ludzkiego. Nie wyobrażali oni sobie, aby poczęty 
z Ducha Świętego Jezus mógł zostać w jakikolwiek sposób 
„pomazany” grzechem. A skoro w swoim całym życiu Jezus 
nie zgrzeszył, tym bardziej umocnili się w fałszywym prze-
konaniu, że musiał urodzić się całkowicie wolny od jakiego-
kolwiek skażenia i pomazania grzechem. 

Apostoł Paweł opisał charakter działania grzesznej natu-
ry upadłych ludzi, którą wyraża słowo „ciało”:

„Wiemy bowiem, że Prawo jest duchowe, ja zaś jestem cie-
lesny, zaprzedany grzechowi [oryg. „sprzedany pod grzech”]. 
Nie rozeznaję się w tym co czynię, gdyż nie to czynię, co 
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chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli czynię to, cze-
go nie chcę, zgadzam się z  tym, że Prawo jest dobre. Ale 
wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we 
mnie. Wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, 
dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, 
co dobre, brak; albowiem nie czynię dobrego, które chcę, 
tylko złe, którego nienawidzę, to czynię. A  jeśli czynię to, 
czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który miesz-
ka we mnie. Stwierdzam zatem w  sobie prawo [grzesznej 
natury], że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie zło; 
lecz według człowieka wewnętrznego mam upodobanie 
w  Prawie Bożym. Jednak w  członkach swoich [ciała] do-
strzegam inne prawo, walczące przeciwko Prawu mojego 
umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który 
jest w  moich członkach [ciele]. Nędzny ja człowiek! Któż 
mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki 
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc ja sam 
umysłem jestem niewolnikiem Prawa Boga, ciałem zaś pra-
wa grzechu” (Rz 7,14-25 pd). 

Konsekwencją przyjęcia koncepcji o  Jezusie poczętym 
i urodzonym w nieskażonej grzechem ludzkiej naturze jest 
również błędne przekonanie chrześcijan, że Jezus czynił 
cuda i uzdrawiał ludzi swoją Boską mocą – mocą Syna Bo-
żego, jaką posiadał przed wcieleniem. Przekonania tego nie 
potwierdza biblijne świadectwo o Synu Bożym, który posta-
nawiając ratować ludzi „ogołocił się” z Boskich przywilejów 
(Flp 2,7 BT) i zrezygnował z korzystania z atrybutów Bosko-
ści (w  tym z  wszechwiedzy  – Mt 24,36), pragnąc zupełnie 
podporządkować swą wolę woli Ojca, o czym świadczy wie-
le nowotestamentowych tekstów:

„[On] który chociaż był w postaci Bożej [jako Syn Boży], nie 
upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz 
wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi [zrezygnował 
z  Boskich atrybutów i  przyjął postawę podrzędną wobec 
Boga Ojca] i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z po-
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stawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż 
do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wiel-
ce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad 
wszelkie imię” (Flp 2,6-9 pd); „Tedy Jezus odezwał się i rzekł 
im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam 
od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni… Oj-
ciec bowiem miłuje Syna i  ukazuje mu wszystko, co sam 
czyni… Nie mogę sam z siebie nic uczynić” (J 5,19-20.30). 

Wszelkie cuda i uzdrowienia, jakie czynił Jezus, były owo-
cem Jego wiary i  łączności z Ojcem przez działanie Ducha 
Świętego, którym był napełniony. Tak było również wtedy, 
gdy pewna kobieta cierpiąca od dwunastu lat na upływ krwi, 
licząc na uzdrowienie, z  wiarą dotknęła płaszcza Jezusa, 
dzięki czemu została uzdrowiona. Jezus rozpoznał ten fakt 
nie przez utratę własnej Boskiej mocy, z której miałby korzy-
stać, lecz przez oddziaływanie w nim mocy Ducha Świętego, 
jakim był napełniony. Dlatego zauważył: „Ktoś się mnie do-
tknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie” (Łk 8,46 BT). 

Otrzymanie Ducha Świętego podczas chrztu jest najwięk-
szym dowodem, że Jezus nigdy nie korzystał z Boskiej mocy, 
którą dysponował jako Syn Boży przed wcieleniem, choć 
miał taką możliwość. Powodem, dla którego Jezus nigdy nie 
zgrzeszył, nie było więc Jego rzekome poczęcie i urodzenie 
bez żadnego skażenia grzechem, lecz uniżenie samego sie-
bie oraz posłuszeństwo przez wiarę i  poleganie na Ojcow-
skiej pomocy „aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,8). 
Wszystkie pokusy Jezus pokonywał nie swoją Boską mocą, 
lecz w ludzkim ciele skażonym grzechem przez wiarę w Boga 
Ojca, opartą na Bożym Słowie, oraz uciekaniem się w chwi-
lach prób w modlitwach do Niego. Dlatego m.in. czytamy: 

„Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w  czym był 
słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna 
swego w  postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, 
potępił grzech w ciele [w swoim ciele]” (Rz 8,3); „Skoro zaś 
dzieci uczestniczą w naturze ludzkiej [grzesznej], On także 
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[Jezus] otrzymał w niej udział, aby przez śmierć pozbawić 
mocy tego, który rządził śmiercią, mianowicie diabła” (Hbr 
2,14 BP); „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł 
współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego 
we wszystkim, podobnie jak my, z  wyjątkiem grzechu 
[popełnienia grzechu]” (Hbr 4,15 BG); „Albowiem sam [Je-
zus] cierpiał będąc kuszony, może tych, którzy są w poku-
sach, ratować” (Hbr 2,18 BG); „Dlatego we wszystkim musiał 
upodobnić się do braci” (Hbr 2,17). 

Jezus, jak wszyscy ludzie, urodził się w naturze ciała ska-
żonym grzechem przodków. Gdyby pojawił się na świecie 
w innym ciele niż cała rasa ludzka, którą przyszedł zbawić, 
nie mógłby odczuwać i  doświadczać tego, czego doświad-
czają ludzie w swoich słabościach oraz opieraniu się grze-
chowi i pokusom. W rezultacie zwycięstwa Jezusa nad nimi 
byłyby łatwiejsze do osiągnięcia. W takiej uprzywilejowa-
nej pozycji nie byłby „podobny ludziom”, lecz lepiej od nich 
wyposażony w walce z słabościami, pokusami i grzechem. 

Tylko dlatego, że Jezus urodził się w ciele podobnym do 
ludzkiego „może współczuć ze słabościami naszymi”. Tylko 
dlatego, że jak inni był kuszony i jak wszyscy opierał się sła-
bościom ciała, mógł się z wszystkimi utożsamić, zrozumieć 
ich oraz odkupić „potępiając grzech w  ciele [swoim]” (Rz 
8,3). Chrześcijanie zwyciężają pokusy przez wiarę w  moc 
Chrystusa i Jego Słowo, tak jak On zwyciężał je przez wiarę 
w moc Ojca i Boże Słowo. Jak w pokusach i ciężkich próbach 
ucieczką dla Jezusa był zawsze Ojciec, tak dla chrześcijan 
jest nią Chrystus. Stąd apostoł Paweł napisał o Jezusie, że 
jest tym, „który nie znał grzechu” (2Kor 5,21) – ponieważ nie 
zgrzeszył, zwyciężając każdą pokusę. 

Jeśli Jezus „wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi 
i stał się podobny ludziom” (Flp 2,7), to naprawdę stał się im 
podobny – w ciele skażonym grzechem Adama i Ewy oraz 
ludzi żyjących przed Nim. W przeciwnym razie nie byłby 
jednym z ludzi. A tym samym wiarygodny. 
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„Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy 
nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest 
zwodzicielem i antychrystem” (2J w.7).

„Gdyby Chrystus posiadał inne ciało niż ci, których przy-
szedł zbawić, nie można by znaleźć żadnego sensu w tym, 
aby w ogóle stał się ciałem. Co więcej, jedynym ciałem, jakie 
istnieje na tym świecie, które Chrystus przyszedł odkupić, 
jest owo biedne, zgubione ciało, jakie posiadają wszyscy 
członkowie rodzaju ludzkiego. Gdyby Chrystus nie posiadł 
takiego samego ciała, jakie ma cała ludzkość i przyjął ludz-
ką naturę różną od tej, jaka istnieje na tym świecie, oznacza-
łoby to w zasadzie, że nigdy nie przyszedł na świat, który 
potrzebuje zbawienia… w swej odmiennej ludzkiej naturze 
byłby równie oddalony od człowieka – tak całkowicie z in-
nego świata, jak gdyby nigdy nie przyszedł na ziemię” [Alon-
so Trevier Jones, Poselstwo trzeciego anioła, Poselstwo Wyzwolenia, 
Cieszyn 2010, s. 58.].

Cała Biblia przedstawia Jezusa jako człowieka podob- 
nego do nas, pozbawionego specjalnego traktowania i szcze- 
gólnych u  Boga względów, któremu przygotował łatwiej-
szą drogą i obdarzył lepszymi predyspozycjami do opie- 
rania się grzechowi. Pismo Święte nie świadczyłoby wte-
dy o Nim, że „stał się podobny ludziom” (Fil 2,7), że we 
„wszystkim upodobnił się do braci” (Hbr 2,17) i  „był do-
świadczony we wszystkim, podobnie jak my” (Hbr 4,15 
BG), choć w odróżnieniu od nas nie uległ grzechowi, ponie-
waż toczył przeciwko niemu walkę „aż do krwi”. Apostoło-
wie nie zwracaliby wtedy również uwagi na pomoc, o jaką 
Jezus prosił Ojca w częstych modlitwach, usilnie błagając 
i „wołając [o nią] we łzach”:

„Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim woła-
niem i ze łzami modlitwy i błagania do Tego, który go mógł 
wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany; 
i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co 
wycierpiał” (Hbr 5,7-8). 
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Takich słów apostołów o  Marii w  pasterskich listach 
kierowanych do Kościoła próżno szukać. Nie znajdziemy 
w nich nawet jednego zalecenia, aby chrześcijanie udawali 
się po pomoc do Maryi. 

„Jezus, podobnie jak wszyscy ludzie, znajdował się w szkole 
cierpienia; i »doświadczony był pod każdym względem«. Jest 
to niezbitym dowodem pełnego człowieczeństwa, a  stąd  – 
skazitelnej i podległej mocy grzechu natury Jego ziemskiej 
matki. Pozbawienie Chrystusa jakiejkolwiek cząstki czło-
wieczeństwa byłoby pozbawieniem go możności wykonania 
mesjańskiej misji. Niepokalane poczęcie Marii było następ-
nym krokiem w kierunku jej ubóstwienia” [Jan Grodzicki, Ko-
ściół dogmatów i tradycji, ZC, Warszawa 2000, s. 181].

I kilka cytatów z najlepszej książki o życiu Jezusa, jaką 
dotąd napisano: 

„I oto Bóg zezwolił, aby na ten świat, nad którym szatan 
ogłosił swoje panowanie, przyszedł Jego Syn jako nieporadne 
dziecię, podległe wszelkim ludzkim ułomnościom. Zezwolił, 
aby stanął On wobec wszelkich niebezpieczeństw, na jakie 
narażona jest każda ludzka dusza i  stoczył bitwę, jaką to-
czy każdy syn człowieczy, ryzykując niepowodzenie i utratę 
wieczności” [E. White, Życie Jezusa, ZC, Warszawa 2004, s. 28];

„Niektórzy twierdzą, że niemożliwe było, aby Chrystus zo-
stał zwyciężony przez pokusę, bo inaczej nie mógłby być po-
równywany z Adamem, który jej uległ. Gdyby konflikty, które 
przezwyciężał były mniejsze niż nasze własne, nie byłby On 
w stanie przyjść nam z pomocą. Lecz nasz Zbawiciel przyjął 
człowieczeństwo z  wszystkimi jego ułomnościami, nie wy-
łączając możliwości ulegania pokusom. Nie będzie naszym 
udziałem nic, czego On sam nie zniósł” [tamże, s. 75]; 

„Gdy szatan zaatakował Adama, ten jeszcze nie nosił na 
sobie żadnych skutków grzechu. Był w  rozkwicie męsko-
ści. W pełni sił duchowych i cielesnych, żył w chwale Ede-
nu i codziennie obcował z niebiańskimi istotami. Sytuacja 
Jezusa udającego się na pustynię, by stoczyć tam walkę 
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z  szatanem, była inna. W  ciągu czterech tysięcy lat ludz-
kość utraciła swą dawną siłę fizyczną, wartości umysłowe 
i moralne. Chrystus przyjął na siebie ułomności zdegenero-
wanej ludzkości, gdyż tylko w ten sposób mógł wyratować 
ludzi od najgłębszego upadku” [tamże, s. 75];

„Chrystus przyjął na siebie ułomności zdegenerowanej 
ludzkości, gdyż tylko w  ten sposób mógł wyratować ludzi 
od najgłębszego upadku… nasz Zbawiciel przyjął człowie-
czeństwo ze wszystkimi jego ułomnościami, nie wyłączając 
możliwości ulegania pokusom… Gdy Jezus znalazł się na 
pustyni… pozostał skazany na samotną walkę ze stale drę-
czącą Go pokusą. Jego ludzka natura wzdragała się przed 
oczekującą Go próbą. Przez czterdzieści dni Jezus pościł 
i  modlił się. Był słaby i  wycieńczony głodem… Oto nada-
rzyła się okazja dla szatana i spodziewał się, że teraz zwy-
cięży Chrystusa… We wszystkich pokusach bronią Jego 
było Słowo Boże… Chrystus poddany został najsilniejszym 
pokusom w  czasie swej największej słabości, gdyż szatan 
liczył na to, że w ten sposób zdoła Go pokonać” [Życie Jezusa, 
Warszawa 2000, s. 77-80].

Rodząc się w ludzkim ciele skażonym grzechem, obciążo-
nym słabościami i niedoskonałościami, Jezus w pełni utoż-
samił się z  ludźmi. Taką naturę przejął od matki, ona po 
rodzicach, a oni po swoich przodkach. Niektórzy błądzący 
„ojcowie” najpierw wykoncypowali fałszywą naukę o  po-
częciu i narodzeniu Chrystusa bez grzechu pierworodnego, 
a następnie naukę o poczęciu Maryi bez takiegoż grzechu, 
aby uczynić z matki Jezusa „godne” naczynie dla „niepoma-
zanego grzechem” Syna. Jedna fałszywa koncepcja zrodziła 
następną równie fałszywą, a na nich sformułowano później 
fałszywy dogmat. 

Tylko szatańską można nazwać teologię, która zrównała 
z Chrystusem grzesznego człowieka potrzebującego Bożej 
łaski i odkupienia oraz stworzyła w Kościele kult człowieka 
konkurencyjny wobec kultu Jezusa Chrystusa. Powtórzmy: 
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ze względu na najbliższe rodzinne powinowactwo nieżyją-
ca matka Jezusa stała się dla szatana najlepszym obiektem, 
na który mógł przenieść (scedować) wszelkie własności, 
prawa, atrybuty i  przywileje Zbawiciela, jak również całe 
dziedzictwo kultu pogańskiej „Królowej Niebios” – czyniąc 
z  niej największego w  historii ludzkości bałwochwalczego 
bożka. Nieżyjąca matka Jezusa była najlepszym obiek-
tem do przeprowadzenia tego mistyfikatorskiego oszustwa 
w sposób niebudzący podejrzeń u chrześcijan. 

Jeszcze jeden aspekt tej pseudoteologicznej nauki wiary. 
Gdyby Maria została poczęta bez grzechu pierworodnego 
i została od niego zachowana w całym swym życiu, nie po-
winna nad nią panować śmierć, ponieważ śmierć – tak jak 
ból i cierpienie – jest skutkiem (owocem) działania grzechu:

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6,23); 
„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, 
a  przez grzech śmierć, tak i  na wszystkich ludzi śmierć 
przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5,12). 

Maria tymczasem cierpiała i umarła jak wszyscy grzeszni-
cy, czyli doświadczała skutków grzechu, którym naznaczone 
było jej ciało. Umarła, bo jak wszyscy ludzie odziedziczy-
ła w ciele po Adamie i Ewie grzeszną naturę. Śmierć każ-
dego człowieka jest największym dowodem życia w  ciele 
skażonym grzechem. Na to oczywiste biblijne świadectwo 
mariolodzy odpowiadają kolejnym spekulacyjnym i  bez-
podstawnym twierdzeniem, że dogmat o  zachowaniu Ma-
rii od grzechu pierworodnego mówi tylko o ustrzeżeniu jej 
od wszelkiej winy, nie wykluczając jednak doświadczania 
przez nią cierpień i śmierci. Tymczasem cierpienia i śmierć 
są przecież jednymi ze skutków działania w ciele grzechu. 
Mariolodzy wymyślają nowe koncepcje w tym jedynie celu, 
aby pogodzić sprzeczności między ich naukami a  Biblią, 
które zachowują jedynie pozory prawdy.

Przypomnijmy raz jeszcze, co pięćdziesiąt lat po śmierci 
Marii pisał opiekujący się nią apostoł Jan: „Jeśli mówimy, że 
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nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma 
w nas prawdy” (1J 1,8). Gdyby Janowi było cokolwiek wiado-
mo o bezgrzesznym życiu Marii, na pewno w powyższym 
zdaniu zrobiłby zastrzeżenie: „z wyjątkiem matki Jezusa”. 
Nie uczynił tego, ponieważ Maria była grzesznikiem i po-
trzebowała odkupienia. A jeśli nigdy nie zgrzeszyła, to nie 
potrzebowała zbawiona. 

Wyjątku dla Marii nie uczynił również apostoł Paweł, 
kiedy dwadzieścia lat po jej śmierci pisał:

„Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Żadną miarą! Ponie-
waż przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Gre-
cy, wszyscy są pod grzechem” (Rz 3,9; zob. Ps 14,1-3, 
53,2-4). Wszyscy Żydzi są pod grzechem – dowodził Paweł, 
a więc również Maria, która była przecież Żydówką. Z kolei 
prorok Dawid oznajmił: „Oto urodziłem się w przewinieniu 
i w grzechu poczęła mnie matka moja” (Ps 51,7). Napisał tak, 
ponieważ na tym świecie każdy człowiek zostaje poczęty 
w ciele grzechu i rodzi się w przewinieniu. 

Najbardziej znane proroctwo Pisma Świętego o odkupie-
niu ludzkości przez Jezusa także nie czyni wyjątku dla Marii:

„Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy 
nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami 
jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każ-
dy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą 
za winę nas wszystkich… Sprawiedliwy mój sługa wielu 
usprawiedliwi i sam ich winy poniesie” (Iz 53,5-6.11). 

Mimo tak jasnych świadectw Bożego Słowa w  tej spra-
wie, nauczyciele Rzymu wbrew niemu głoszą, że Bóg zakrył 
przed apostołami i  wczesnochrześcijańskim Kościołem 
prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi i odkrył ją dopiero 
w V wieku Kościołowi katolickiemu: 

„Niepokalane Poczęcie było w  Kościele początkowo, tj. 
do Soboru Efeskiego (431), zakryte”  – mówi biblista i  tłu-
macz Pisma Świętego, ks. Jan Drozd [J. Drozd, Maryja w roku 
kościelnym, Michalineum, Kraków 1983, s. 35]. 
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Skoro Bóg od poczęcia do śmierci zachował Marię od moż-
liwości popełnienia grzechu, to jej walka z grzechem i pokusa-
mi była tylko grą. To również oznacza, że dla ludzi walczących 
z  grzechem uprzywilejowana Maria nie może być wzorem. 
Podobnie pozorowane byłoby jej rzekome doskonałe zacho-
wywanie Dekalogu. Dlatego nie o Marii, lecz o Jezusie Pismo 
Święte mówi, że „sam cierpiał będąc kuszony, może tych, 
którzy są w pokusach, ratować” (Hbr 2,18 BG). 

Nie o  Marii są również poniższe świadectwa aposto-
łów, którzy do Zbawiciela, a nie do „Królowej Nieba” kie-
rują chrześcijan szukających w niebie pomocy, pociechy 
i  wsparcia. Te jasne i  wymowne teksty powinno się nie-
ustannie przypominać chrześcijanom, którzy zwodzeni są 
fałszywą mariologią:

„Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby 
kto zgrzeszył, mamy Orędownika u  Ojca, Jezusa Chry-
stusa, który jest… ubłaganiem za grzechy nasze, lecz i grze-
chy całego świata” (1J 2,1-2); „Bo jeden jest Bóg, jeden 
i Pośrednik Boga i ludzi, człowiek Chrystus Jezus” (1Tm 2,5 
BJW); „Dlatego On jest pośrednikiem Nowego Przymie-
rza…” (Hbr 9,15); „Chrystus wszedł bowiem… do samego nie-
ba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga” 
(Hbr 9,24, zob. 7,25); „Któż będzie oskarżał wybranych Bo-
żych?... Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, 
więcej, zmartwychwstał… ten przecież wstawia się za 
nami” (Rz 8,33-34), stąd tylko „w Nim żyjemy i poruszamy się, 
i jesteśmy” (Dz 17,28); „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy 
jesteście utrudzeni i obciążeni, a  ja dam wam odpoczynek” 
(Mt 11,28); „Wołaj do Mnie, a odpowiem ci” (Jer 33,3); „Wszyst-
kie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się 
o was” (1P 5,7); „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu… zdaj 
się na Pana i złóż w Nim nadzieję” (Ps 37,5.7); „A Bóg mój 
zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego 
w  chwale, w  Chrystusie Jezusie” (Flp 4,19). Dlatego „synu 
mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Jezusie” (2Tm 2,1), 
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a wy „bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy 
Jego” (Ef 6,10); „Ja jestem chlebem życia; kto do Mnie przy-
chodzi [nie do Maryi], nigdy łaknąć nie będzie… Wszystko, 
co mi daje Ojciec, przyjdzie do Mnie [nie do Maryi], a tego, 
kto przychodzi do Mnie, nie wyrzucę precz” (J 6,35.37). 

Z tego powodu Bóg Ojciec wysłuchuje modlitw zanoszo-
nych do Niego w imię Jezusa, a nie do Maryi, „aby wszystko 
dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię Moje” 
(J  15,16), bo „przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni 
i drudzy w jednym Duchu” (Ef 2,18; zob. 3,12) i „przez Niego 
mamy dostęp do łaski” (Rz 5,2). Dlatego „przez Niego nie-
ustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg 
wyznających Jego Imię” (Hbr 13,15) i „przystępujemy do 
Niego [Chrystusa], do kamienia żywego… przez Boga wy-
branego jako kosztowny” (1P 2,4), ponieważ „nikt nie przy-
chodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14,6). 
A więc nie z Marią, ani przez Marię [zob. Modlitwa w imieniu 
Chrystusa/Solus Christus, Posłaniec Sądu, Warszawa 2020]. 

Ze względu na rozwijany kult maryjny franciszkańska na-
uka o niepokalanym poczęciu Maryi, którą Rzym ogłosił dog-
matem wiary, stworzyła fałszywe pojęcie odkupienia matki 
Jezusa, które przeciwstawia się biblijnej nauce o odkupieniu 
ludzi, dokonującym się wyłącznie z  powodu ich grzechów. 
Wykręcili oni także biblijną naukę o Bożej łasce okazywanej 
ludziom, która w przypadku Marii ma zupełnie inaczej się 
objawiać. Trzeci maryjny dogmat sugeruje ponadto, że Maria 
została odkupiona bez potrzeby wiary w Boga. 

Jeśli aktem nadzwyczajnej łaski, niedostępnej innym 
śmiertelnikom, Bóg obdarzył Marię bezgrzesznością już 
w  chwili poczęcia i  wtedy też zapewnił jej odkupienie, to 
Maria w  istocie nie potrzebowała wiary, aby zostać odku-
pioną. Dogmat wypacza zatem biblijną zasadę odkupienia 
ludzi, którzy zgodnie z nauczaniem Bożego Słowa mogą do-
stąpić zbawienia dopiero po swoim urodzeniu, po wyznaniu 
grzechów i osobistej wiary w Odkupiciela. Boża łaska i od-
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kupienie nie działają w taki sposób, w jaki przedstawiono je 
w dogmacie. 

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu” (Hbr 11,6) 
zapewnia apostoł Paweł, ponieważ „wszystko, co nie jest 
z  wiary, jest grzechem” (Rz 14,23 UBG). Zatem „uwierz 
a  będziesz zbawiony” (Dz 16,30), „gdyż z  łaski  jesteście 
zbawieni, przez wiarę” (Ef 2,8), a „kto uwierzy i ochrzczo-
ny zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie 
potępiony” (Mr 16,16), gdyż „tak Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w  Nie-
go wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16 BT); 
„I wszyscy są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez 
odkupienie w  Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił 
jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez 
wiarę” (Rz 3,24-25); „Bo jeśli ustami swymi wyznasz, że Je-
zus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbu-
dził go z martwych, zbawiony będziesz” (Rz 10,9). 

Jak wszyscy Izraelici Maria musiała uwierzyć w Odkupi-
ciela i wyznać swoje grzechy i wiarę, aby zostać usprawie-
dliwioną i zbawioną. I  tak też się stało, skoro powiedziała: 
„I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu” (Łk 
1,47 UBG). Powtórzyła za tymi, którzy swoje usprawiedli-
wienie i wybawienie od potępienia za popełnione grzechy 
widzieli w Zbawcy:

„W  Panu będę się radować, weselić się będę w  Bogu, 
moim Zbawicielu” (Ha 3,18 BT);

„Prowadź mnie według Twej wierności i pouczaj, bo Ty je-
steś Bogiem, Zbawicielem moim, i w Tobie tylko me nadzieje 
pokładam” (Ps 25,5 BWP);

„Pan żyje! Niech będzie błogosławiona skała moja! Niech 
będzie wywyższony Bóg, mój Zbawiciel!” (Ps 18,46); 

„Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni 
nad prochem stanie!” (Hi 19,25).

Maria miała pełną świadomość swojej potrzeby Zbawicie-
la, a ta może pojawić się tylko u osoby przekonanej o własnej 
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grzeszności i pragnącej odpuszczenia grzechów. Dlatego tak 
jak inni grzesznicy doświadczający Bożej łaski, miłosierdzia 
i odkupienia win, wypowiedziała słowa „mój Zbawiciel”. Tego 
osobistego wyznania nie mógłby wypowiedzieć ktoś, kto nie 
potrzebował przebaczenia swoich grzechów. 

Każdy człowiek, okazując i wyznając wiarę, daje świa-
dectwo własnego oddzielenia od Boga z powodu grzechu. 
Przyczyną, dla której nikt „bez wiary nie może podobać 
się Bogu” (Hbr 11,6), jest to, że „wszyscy zgrzeszyli i po-
zbawieni są chwały Bożej” (Rz 3,23 BT). Maria jak wszyscy 
była pozbawiona chwały Bożej, dlatego musiała uwierzyć. 
I  jako dorosła osoba wiele razy okazywała wiarę, co wie-
my ze sprawozdania czterech Ewangelii, choć apostoł Pa-
weł nie wymienił jej w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków 
wśród bohaterów wiary, pośród których są też kobiety. 

Jak pozostali wierzący, Maria musiała także codzien-
nie potwierdzać potrzebę Bożej łaski w  swoim życiu 
przez wiarę w  Jezusa Chrystusa, „dzięki któremu mamy 
dostęp przez wiarę do tej  łaski, w której stoimy, i chlubi-
my się” (Rz 5,2). Dlatego do całego Kościoła apostoł mówi 
„przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostą-
pili miłosierdzia i  znaleźli  łaskę  ku pomocy w  stosownej 
porze” (Hbr 4,16). Gdyby Maria została poczęta i urodziła 
się bez grzechu oraz żadnego nie popełniła, nie potrzebo-
wałaby Bożej łaski i  okazywania wiary. Tymczasem jako 
dorosła kobieta wyrażała jej potrzebę, a  wiarę okazywa-
ła (przykłady w następnych rozdziałach), czym poświad-
czyła, że jest grzesznikiem. Poświadczyły to również ból 
i cierpienia, których doświadczała. Najmniejszy ból, cier-
pienie i strach człowieka, każda trwoga, wątpliwość, głód, 
pragnienie są świadectwem posiadania ludzkiej natury 
obciążonej grzechem. Życie Marii nie różniło się więc pod 
tym względem od życia innych ludzi. 

Na tak podnoszone argumenty katoliccy mariolodzy wy-
koncypowali teorię, która mówi, że Maria okazywała wiarę 



i potrzebę Bożej łaski nie ze względu na siebie, lecz na in-
nych ludzi – aby dawać im przykład posłuszeństwa i właści-
wego postępowania. Inaczej mówiąc, Maria nie postępowała 
w  sposób, w  jaki postępują i  wierzą wszyscy ludzie, a  je-
dynie dawała grzesznikom dobry przykład, spełniając to, 
co nakazał Bóg w swoich prawach. Koncepcja ta prowadzi 
do logicznego wniosku, że Maria nie przestrzegała Bożych 
praw i przepisów dla siebie – w tym Dekalogu – lecz tylko 
formalnie, by pokazać innym, że należy je zachowywać. 

Ta sofistyczna koncepcja posłuszeństwa Marii jest kolej-
nym sztucznym tworem rzymskiej mariologii przeczącym 
nauce Biblii. Po upadku Ewy i Adama potrzeba i nakaz za-
chowywania moralnego Prawa przez wszystkich ludzi są 
nierozerwalnie związane z ich grzechem. Jeśli Bóg szczegól-
ną swoją łaską zachował Marię od jakiegokolwiek grzechu, 
a  Maria zachowywała przykazania Dekalogu ze względu 
na innych ludzi, to nie można już mówić, by kiedykolwiek 
okazała ona posłuszeństwo Bogu i Jego Prawu ze względu 
na siebie. Tą bałamutną pseudoteologią niepokalanego po-
częcia mariolodzy zrobili z matki Jezusa istotę niepodobną 
do ludzi, nieposiadającą ludzkiej natury i postępującą cał-
kowicie odmiennie od nich. W związku z tym nie może być 
dla grzesznych ludzi przykładem i nadzieją na zwycięstwo 
nad pokusami i grzechem, jak również nie jest wiarygod-
nym źródłem pomocy. Dodając jej wiele Boskich atrybutów 
i własności, uczynili z niej bóstwo i nakazali wierzącym od-
dawać mu cześć. 
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Maryja oczyszcza się z grzechu

Ze względu na trzeci maryjny dogmat rzymscy 
nauczyciele zmienili również interpretację ewange- 
licznej historii opisującej oczyszczenie Marii w świą- 

tyni po urodzeniu Jezusa.
Ewangelista Łukasz sprawozdaje:
„A gdy minęło osiem dni, aby obrzezać dziecko, nadano 

mu imię Jezus, którym nazwał je anioł, zanim się poczęło 
w łonie. I kiedy według Prawa Mojżesza minęły [Marii] dni 
jej oczyszczenia, przynieśli go do Jerozolimy, aby przedsta-
wić go Panu, tak  jak jest napisane w  prawie Pana: Każdy 
pierworodny potomek męski nazwany będzie święte Pana 
[należeć będzie do Pana], oraz aby złożyć ofiarę zgodnie 
z tym, co powiedziano w Prawie Pana: parę synogarlic lub 
dwa młode gołębie” (Łk 2,21-24 pd).

Zgodnie z  Bożym prawem przekazanym Izraelowi Ży-
dówka po urodzeniu syna nie mogła uczestniczyć w ceremo-
niach religijnych w świątyni z powodu swojej nieczystości, 
którą ukazywał upływ krwi w  czasie porodu dziecka i  po 
nim. Upływ ten był skutkiem  – a  także innym znakiem  – 
pojawienia się na ziemi grzechu. Rodzenie przez kobietę 
„w bólach” z krwawieniem porodowym nieustannie przypo-
minało ludziom grzech Ewy, która pierwsza okazała Bogu 
nieposłuszeństwo. I ona pierwsza sprowadziła na siebie to 
znane nieszczęście (przekleństwo): 

„Do kobiety zaś rzekł [Bóg]: Pomnożę dolegliwości brze-
mienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci” (Rdz 3,16).
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Dlatego poród kobiety jest bolesny i  długo po nim wy-
stępuje krwawienie, choć jednocześnie oczyszcza ono jej 
narządy rodne. Ten fizjologiczny proces trwa kilka tygodni, 
a towarzyszy mu oczyszczanie i gojenie się narządów rod-
nych. Izraelitki mogły ponownie uczestniczyć w publicznych 
ceremoniach religijnych dopiero po okresie oczyszczenia 
(gdy krwawienie zupełnie ustało), który wynosił 40 dni od 
dnia porodu syna (w przypadku córki był inny okres), i po 
dokonaniu w świątyni obrzędu oczyszczenia i przebłagania 
za grzech. Polegał on na złożeniu dwóch ofiar: całopalnej 
i ofiary za grzech. I Maria to właśnie robi – po urodzeniu 
Jezusa czeka, aż dopełni się okres jej oczyszczenia, a na-
stępnie wraz z Józefem udaje się do świątyni, by złożyć za 
nią rytualne ofiary oczyszczenia i przebłagania.

W takim przypadku prawo wymagało od matki złożenia 
w ofierze baranka i ptaka, a gdyby nie było jej na nie stać, 
mogła ofiarować dwie turkawki lub dwa gołębie. Z opisu wy-
nika, że Józefa i Marii nie było stać na kupno baranka, dlatego 
złożyli dwa ptaki. Przeczytajmy Boży przepis w tej sprawie: 

„I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Powiedz sy-
nom izraelskim tak: Jeżeli kobieta zajdzie w  ciążę i  uro-
dzi chłopca, będzie nieczysta przez siedem dni; tak samo 
jak w  dniach krwawienia miesięcznego będzie nieczystą. 
Ósmego dnia obrzezany zostanie jego napletek. Potem po-
zostanie ona w domu przez trzydzieści trzy dni z powodu 
krwi oczyszczenia. Nie będzie dotykać żadnej świętej rze-
czy i nie będzie wchodzić do świątyni, aż skończą się dni jej 
oczyszczenia… A gdy się skończą dni jej oczyszczenia po 
urodzeniu syna czy córki, przyprowadzi przed wejście do 
Namiotu Zgromadzenia do kapłana roczne jagnię na ofia-
rę całopalną i  młodego gołąbka lub synogarlicę na ofiarę 
za grzech. Kapłan ofiaruje to przed Panem i dokona za nią 
przebłagania, i będzie oczyszczona od upływu swojej krwi. 
Takie jest prawo dotyczące tej, która urodziła chłopca lub 
dziewczynkę. A jeżeli nie stać jej na jagnię, to weźmie dwie 
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synogarlice lub dwa młode gołąbki: jednego na ofiarę ca-
łopalną, a drugiego na ofiarę za grzech. Kapłan zaś do-
kona przebłagania za nią i będzie czysta” (Kpł 12,1-8). 

Z  tego opisu jednoznacznie wynika, że każda rodząca 
dziecko matka potrzebowała oczyszczenia i przebłagania 
ofiarą całopalną i za grzech. W ofierze tej chodziło o nią, 
a nie o dziecko, a owe dwie rytualne ofiary były ze sobą 
powiązane. Dzięki nim i pośrednictwu kapłana – pośred-
nikowi między grzesznikiem a Bogiem – kobieta zostawała 
przed Bogiem oczyszczona i  usprawiedliwiona. Tak było 
również z Marią. 

Składane ofiary nie mogły mieć żadnej skazy, ponieważ 
wskazywały na Chrystusa, który był „nieskazitelny i bez 
zmazy” (1P 1,19 pd). Maria była nieczysta nie tylko w sym-
bolicznym i rytualnym sensie, lecz nieczystością natural-
ną (biologiczną), prawną i moralną (z powodu grzechu). Jej 
obecność w świątyni, spełnienie obowiązku oczyszczenia 
i poddanie się rytuałowi przez złożenie za nią przebłagal-
nej ofiary całopalnej i ofiary za grzech, wyraźnie świadczą 
o tym, że podlegała temu prawu jak każda kobieta urodzo-
na w grzechu pierworodnym ze wszystkimi jego skutkami, 
także krwawieniem.

Prawo o oczyszczeniu kobiet i mężczyzn już samo w so-
bie jest wystarczającym dowodem istnienia grzechu pier-
worodnego u wszystkich kobiet i mężczyzn. Potwierdza ono 
przekleństwo rzucone na ludzkość z powodu nieposłuszeń-
stwa pierwszych rodziców, skutkiem czego każda rodząca 
matka jest skażona grzechem pierworodnym i rodzi dziec-
ko skażone grzechem. 

Z biblijnej nauki o grzechu wynika, że gdyby człowiek nie 
urodził się grzesznikiem, nie byłby z natury dzieckiem gnie-
wu (a jest nim  – zob. Ef 2,3), nie byłoby w jego ciele żadnego 
skażenia grzechem i nie potrzebowałby Bożego oczyszcze-
nia. Tymczasem zarówno na kartach Starego, jak i Nowego 
Testamentu przewija się nauka o  potrzebie nieustannego 
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oczyszczania grzeszących ludzi przez krew Jezusa, które 
umożliwia im bliższe obcowanie z Bogiem, z oddawaniem 
Mu czci także podczas uroczystości religijnych. Każdorazo-
we wyznanie Bogu przez chrześcijanina popełnionego grze-
chu i  przebaczenie mu go przez Boga jest również formą 
takiego oczyszczenia. Nie bez powodu Jezus nakazał, aby 
wierzący przychodzący do Boga z  darem dziękczynienia 
najpierw pojednał się z tymi, którzy mają coś uzasadnione-
go przeciwko niemu (zob. Mt 5,23-24).

Największego religijnego aktu oczyszczenia, który obej-
mował cały naród izraelski, Bóg dokonywał podczas corocz-
nego święta Jom Kippur (Dzień Pojednania)  – niezwykle 
doniosłego w  liturgicznym roku kalendarzowym Żydów. 
W tym szczególnym akcie oczyszczenia narodu i ostatecz-
nego pojednania go z Bogiem uczestniczyli wszyscy Izraeli-
ci, także Maria. Święto było połączone z dziesięciodniowym 
okresem pokuty (tzw. dni trąbienia) poprzedzającym Dzień 
Pojednania. Żaden Izraelita biorący udział w dniach poku-
ty i Jom Kippur nie robił tego na pokaz dla innych, by dać 
im przykład, jak mają postępować, lecz dla siebie, ponieważ 
był grzesznikiem potrzebującym Bożej łaski, przebaczenia, 
oczyszczenia i  pojednania [zob. A. Gowroń, Strażnicy niebiań-
skiej Świątyni, Posłaniec Sądu, Warszawa 2021].

Podobnie było wtedy, kiedy wierzący składali w świąty-
ni ofiary, wyznając nad głową żyjącego zwierzęcia własne 
grzechy. W  Adamie wszyscy ludzie zostali skażeni nie-
czystością grzechu, co wielokrotnie potwierdzają w Piśmie 
Świętym słowa samego Boga. Jego słowa obciążają wszyst-
kich ludzi. Oskarżają także mariologów, którzy zadają 
kłam Bogu, głosząc naukę o bezgrzesznej Marii, która po-
szła do świątyni nie w celu oczyszczenia siebie z grzechu, 
lecz tylko po to, aby nie gorszyć innych i formalnie wypeł-
nić nakaz Prawa. Jeśli Maria nie poddała się oczyszczeniu 
ze względu na siebie, to nie można mówić, że wiernie wy-
pełniła Boże Prawo. 
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Obowiązkiem wszystkich żydowskich rodziców było rów-
nież przedstawienie w świątyni pierworodnych synów i wyku-
pienie ich zgodnie z prawem (Wj 13,2, 22,29; Lb 3,13, 18,15-16). 
Wykupienie (odkupienie) upamiętniało wyzwolenie ludu 
Izraela z egipskiej niewoli w czasie ostatniej plagi – śmierci 
pierworodnych Egipcjan. Od tego czasu wszyscy pierwo-
rodni Izraela byli Pańscy, czyli należeli do Pana i przezna-
czano ich (ofiarowano) do pełnienia służby w  świątyni. 
Jednak po odstępstwie ludu pod górą Synaj Bóg zdecydo-
wał, że w Jego świątyni będzie służyć tylko plemię Lewiego 
(i Aaron z jego rodziną jako arcykapłani – Lb 8,16-18), choć 
pierworodni pozostałych plemion nadal mieli być uważani 
za Pańskich i zostawać wykupieni. 

Pierworodne dziecko należące do Pana musiało być wy-
kupione za kwotę 5 szekli (Lb 18,15-16), co stanowiło rów-
nowartość około 20 denarów rzymskich. W  swoim opisie 
Łukasz mówi o  przedstawieniu Panu w  świątyni Jezusa 
przez jego rodziców, choć nie wspomina samego wykupie-
nia, które zapewne zostało dopełnione, inaczej bowiem 
apostoł nie przywoływałby prawa o przedstawieniu pierwo-
rodnych synów.

„Każdy pierworodny potomek męski nazwany będzie świę-
te Pana” (Łk 2,23). 

Określenie „nazwany będzie święte Pana” oznacza, że 
pierworodni są Pańscy, czyli należą do Pana. Ponieważ 
służbę w świątyni mogły pełnić tylko osoby urodzone z po-
kolenia Lewiego, a Jezus pochodził z pokolenia Judy, za-
tem jak każde pierworodne dziecko urodzone w rodzinie 
żydowskiej musiał zostać wykupiony.

„Józef i Maria byli biedni i gdy przyszli ze swym dzie-
ciątkiem, kapłan ujrzał jedynie mężczyznę i kobietę w sza-
tach, jakie noszono w  Galilei, a  były one skromne. Nic 
w nich nie przyciągnęło uwagi, zaś ofiara, jaką złożyli, była 
ofiarą ludzi biednego stanu. Kapłan dokonał obrządku, 
który do niego należał. Wziął dziecko w ramiona i uniósł je 
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do góry przed ołtarzem. Po zwróceniu niemowlęcia matce 
wpisał do rejestru pierworodnych imię »Jezus«… Niemow-
lę, za które złożono pieniądze jako ofiarę, było tym, któ-
ry miał zapłacić okup za grzechy całego świata… Kapłan 
spojrzał na dziecię, tak jak na każde inne, lecz chociaż nie 
ujrzał ani nie wyczuł niczego niezwykłego, dokonany zo-
stał akt, którym Bóg oddawał swego Syna światu” [E. White, 
Życie Jezusa, ZC, Warszawa 2000, s. 30-31].

Ofiarowanie dwóch synogarlic lub gołębi, o którym pisze 
Łukasz, odnosi się ponad wszelką wątpliwość do czterdzie-
stego dnia oczyszczenia Marii, a nie do przedstawienia Je-
zusa w świątyni jako pierworodnego syna. Te dwa religijne 
obowiązki Józef z  Marią spełniają zapewne jednocześnie, 
zgodnie z  istniejącą wtedy praktyką. Łukasz opisał więc 
dwa rytuały: oczyszczenie matki przez złożenie ofiary oraz 
przedstawienie Panu pierworodnego syna i  jego wykupie-
nie. Złożenie w świątyni przez Marię ofiary za grzech dowo-
dzi jednak, że uznawała siebie za grzesznika.

Rzymscy mariolodzy, komentując obecność w  świątyni 
Józefa i Marii z urodzonym czterdzieści dni wcześniej Jezu-
sem, głoszą, że Marii jako „niepokalanie poczętej i wolnej 
od grzechu Najświętszej Dziewicy”, której „poród był czy-
sty, bez najmniejszego bólu, krzyku, kropli krwi i deflora-
cji”, nie mogło obowiązywać Boże prawo oczyszczenia. 

To ewidentny przykład partykularnej argumentacji dopa-
sowującej Biblię do fałszywych dogmatów wiary (pod przy-
jętą tezę), głoszonych przez rzymski Kościół. Mariolodzy 
twierdzą też, że prawo wykupu pierworodnego dziecka nie 
obwiązywało Jezusa, gdyż jako Odkupiciel, który przyszedł 
służyć wszystkim ludziom, nie potrzebował wykupienia go 
od służby, a zatem Józef i Maria uczynili to tylko formalnie. 

„Prawo [to] nie obowiązywało jednak Jezusa ani Jego 
Rodziców. Maryja nigdy nie została skalana najmniejszą 
»nieczystością«. Z drugiej strony jednak nie szukała nigdy 
powodów, by uchylać się przed społecznymi wymaganiami 
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swoich czasów. Jak we wszystkich innych sytuacjach, Mat-
ka Boża starała się upodobnić do kobiet swej epoki. Chcia-
ła być przykładem posłuszeństwa i  pokory, postępować 
tak, jak inni bez względu na łaski, którymi obdarzył Ją Bóg 
(F.  Fernandez-Carvajal)” [Stanisław Biel SJ, Ofiarowanie Jezusa 
w świątyni, 1.02.2019, <www.jezuici.pl>]. 

Oczywiście żydowscy rodzice nie mogliby ukryć przed 
religijną społecznością, zwłaszcza przed synagogą i  ka-
płanami, faktu niewykupienia pierworodnego syna. Taka 
sytuacja jest nie do pomyślenia i  na pewno trafiłaby do 
arcykapłana i  oparłaby się na Sanhedrynie. Kapłani nie 
pozwoliliby Józefowi i  Marii nie wykupić pierworodnego 
dziecka. Dlatego katoliccy mariolodzy przedstawiają hi-
storię wykupienia Jezusa w świątyni tak, by pasowała ona 
do maryjnych dogmatów  – jako ofiarowanie przez Marię 
(przez „Matkę Boską”) w  świątyni swojego syna samemu 
Bogu Ojcu w celu odkupienia ludzkości. Jest to całkowite 
przeinaczenie aktu ofiarowania w  świątyni Jezusa przez 
rodziców, które ma służyć uwiarygodnieniu tezy o szcze-
gólnej roli Maryi w  zbawieniu rodzaju ludzkiego. Potem 
Maryja – dodają mariolodzy – powtórzy ten akt ofiarowa-
nia syna dla zbawienia ludzi na Golgocie! 

Wspomniany wcześniej średniowieczy zakonnik cyster-
ski i  twórca spekulatywnej mistyki, Bernard z  Clairvaux, 
był pierwszym, który głosił, że Maryja dokonała ofiarowa-
nia Jezusa podczas przedstawienia go w  świątyni. Kilka 
stuleci później już cały Kościół powszechny wyznaje tę 
błędną mariologię.

Mariolodzy powtarzają często – m.in. w polskim piśmie 
mariologicznym „Salvatoris Mater” – że odkupieńcza ofiara 
Jezusa mogła się spełnić tylko dlatego, że Maria odpowie-
działa „tak” (fiat  – „niech mi się stanie”) na zwiastowanie 
anioła Gabriela i  że ona „ofiarowała Bogu Ojcu swojego 
Syna” w świątyni oraz na Golgocie. Sugerują w ten sposób, 
że zbawienie ludzkości zależało od dobrej woli i decyzji Ma-
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ryi. Ta fałszywa interpretacja słowa „tak” ma podnieść rangę 
i  rolę Maryi w  decydowaniu o  zbawieniu ludzkości, która 
podejmuje ją obok „Trójcy Świętej” – czyli razem z nią.

Koncepcja „ofiarowania Jezusa” Bogu Ojcu przez „Matkę 
Boską” w celu zbawienia grzeszników wpisuje się w rozwija-
ny od wieków kult „Pani i Królowej Niebios”. Jest kolejnym 
przykładem „synchronizowania” biblijnego tekstu z maryj-
nymi dogmatami i nowymi spekulacjami mariologicznymi. 
Dotyczy to również listu apostoła Pawła do Galacjan, w któ-
rym czytamy (przekład dosłowny): 

„Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna 
swego, który urodził się z kobiety i urodził pod Prawem, aby 
wykupił tych pod Prawem [czyli wszystkich], abyśmy dostą-
pili usynowienia [nie „umatycznienia]” (Ga 4,4-5 pd).

Mariolodzy, wyjaśniając słowa Pawła, mówią, że urodze-
nie Jezusa „pod Prawem” oznacza tylko tyle, że wypełniał 
On wszelkie przepisy prawne ze względu na taki obowiązek 
spoczywający na Izraelitach, ale sam im nie podlegał jako 
człowiek bezgrzeszny  – niepokalany grzechem. Tymcza-
sem apostoł wyraził w tych słowach fundamentalną prawdę 
o  Jezusie, który podlegając Bożemu Prawu (Dekalogowi), 
musiał go doskonale przestrzegać (spełnić jego żądania), 
aby móc odkupić ludzi, którzy także podlegali Prawu, lecz 
zgrzeszyli. A zatem podlegając Prawu i mając jak wszyscy 
ludzie naturę skażoną grzechem, Jezus nie mógł zgrzeszyć, 
by móc ich wykupić. 

„Urodzenie pod Prawem” czy też „pod panowaniem Pra-
wa” odnosi się do moralnego Dekalogu i oznacza koniecz-
ność życia zgodnie z Dekalogiem – ze względu na urodzenie 
w grzechu pierworodnym. Przeczytajmy komentarz do tego 
wersetu, cytowanego już teologa:

„Jak wielokrotnie mówiliśmy, podlegać Zakonowi zna-
czy być pod panowaniem grzechu. I  tacy są wszyscy lu-
dzie, ponieważ »wszyscy zgrzeszyli i  brak im chwały 
Bożej«, a »cokolwiek Zakon mówi, mówi do tych, którzy są 
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pod wpływem Zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte 
i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu« (Rz 3,19). Otóż to 
dla tych ludzi, którzy są pod panowaniem grzechu, którzy 
są pod przekleństwem, którzy są skazani na śmierć, ponie-
waż »zapłatą za grzech jest śmierć« – to dla nich Bóg zesłał 
Swojego Syna, by ich wykupił. A żeby ich wykupić, »mu-
siał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać 
miłosiernym i  wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla 
przebłagania Go za grzechy ludu« (Hbr 2,17). Dlatego aby 
móc znaleźć ludzi tam, gdzie oni są, i stać się ich całkowi-
tym Wybawcą, On sam do nich przyszedł upodobniwszy 
się do nich [przyjąwszy grzeszną ludzką naturę]. Dla nich 
został uczyniony grzechem (2Kor 5,21)… Zatem »Chrystus 
wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas 
przekleństwem« (Ga 3,13). W  ten sposób wykupuje tych, 
którzy są pod Zakonem. Cała kara, całe przekleństwo, cały 
gniew, całe potępienie Zakonu względem przestępcy spa-
dło na Niego. A w boskiej ofierze, którą On w ten sposób 
poniósł, zawarte było wszystko, czego Zakon może doma-
gać się od przestępcy. Tak by wszystko, co mogłoby stanąć 
pomiędzy grzesznikiem, a  Bogiem, w  ofierze Chrystusa 
zostało unicestwione” [A.T. Jones, Rozważania nad Listem do 
Galacjan, Cieszyn 2017, s. 123-124].

„Wszyscy są pod Prawem”, „wszyscy podlegają Prawu” 
i  „Prawo, mówi do tych, którzy są pod Prawem”, ponieważ 
wszyscy muszą spełniać Prawo, aby nie popaść w grzech. 
Również pokus ludzie doświadczają dlatego, że można im 
ulec. Jeśli Jezus i Maria urodzili się bez grzesznej natury, 
a ponadto Maria została zachowana od grzechu w całym ży-
ciu specjalną łaską Boga, wtedy zwycięstwa nad pokusami 
nic by ich nie kosztowały. Dogmat o niepokalanym poczę-
ciu Marii zamienia w farsę Boże świadectwo o grzechu, jego 
skutkach, o walce z nim i pokusami.

Naukę o „Przenajświętszej i Niepokalanej Marii”, która 
spełniała przepisy Prawa tylko dlatego, że chciała dawać do-
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bry przykład najpierw Izraelitom, a potem chrześcijanom – 
a nie po to, by samej nie zgrzeszyć – mariolodzy oparli na 
jeszcze innej manipulacji. 

Próbują ją uwiarygodnić, wskazując na postępowanie 
Jezusa, który będąc Mesjaszem, wypełniał wszystkie prze-
pisy Zakonu, choć jako bezgrzeszny i święty Boży Syn nie 
musiał – ich zdaniem – tego czynić ze względu na siebie. 
W ten oto sposób „potwierdzili”, że Maryja kierowała się po-
dobnymi motywacjami w wypełnianiu Zakonu, jak Jezus – 
aby nikogo nie gorszyć. 

Jako przykład przywołują chrzest Jezusa przyjęty od Jana 
Chrzciciela, który był chrztem upamiętania i na odpuszcze-
nie grzechów, dlatego Jan nie chciał udzielić go Jezusowi. 
Jezus – argumentują mariolodzy – nie musiał przyjmować 
tego chrztu, ponieważ nie zgrzeszył, a jednak przyjął go od 
Jana, któremu powiedział: 

„Pozwól teraz, tak bowiem godzi się nam wypełnić wszyst-
ko, co sprawiedliwe. Wtedy dopuścił Go” (Mt 3,15 pd). 

Jezus rzeczywiście nie przyjął chrztu na dowód wyzna-
nia swoich grzechów, gdyż dotąd nie zgrzeszył, choć upaść 
mógł. Tyle że z  faktu, iż nie zgrzeszył, nie wynika, że nie 
musiał spełniać wszystkiego, co sprawiedliwe, i  nie uro-
dził się w ciele skażonym grzechem. Jezus przyjął Janowy 
chrzest, spełniając wolę Bożą, natomiast nie musiał w tej sy-
tuacji wyznawać swoich grzechów, bo ich nie popełnił. Nie 
przyjmując od Jana chrztu, Jezus rzeczywiście mógłby dać 
innym powód do zgorszenia, jednak nie to było motywacją 
przyjęcia tego chrztu  – było nią spełnienie sprawiedliwej 
woli Boga, która była Jego wolą. Z tych samych powodów Je-
zus zachowywał wszystkie przykazania Dekalogu – by nie 
zgrzeszyć, ponieważ pragnął spełnić Bożą wolę i zbawić ro-
dzaj ludzki, bo „godzi się czynić wszelką sprawiedliwość”. 
Nie spełniając Bożego Prawa, Jezus na pewno by zgorszył 
wiele osób, które szły za Nim i  go słuchały, lecz przede 
wszystkim sam by zgrzeszył, a tym samym nie odkupiłby 
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rodzaju ludzkiego i  sam zginął na wieki. To zatem moty-
wowało go do przestrzegania dziesięciu przykazań  – pra-
gnienie niepopełnienia żadnego grzechu przeciwko Bogu 
i ludziom, aby móc ich zbawić.

Zasadniczy błąd całej mariologicznej argumentacji pole-
ga tu na przypisaniu Jezusowi bezgrzeszności ze względu na 
urodzenie bez natury obciążonej grzechem. Tymczasem nie 
to było powodem, że Jezus nigdy nie zgrzeszył: były nim wia-
ra, posłuszeństwo Prawu i odrzucanie w mocy nieba wszel-
kich pokus  – ludzkich, szatana i  własnego ciała (natury) 
skażonego grzechem. Dlatego że „cierpiał, będąc poddawa-
ny próbie [kuszony], może pomóc tym, którzy są poddawa-
ni próbie [kuszeni]” (Hbr 2,18 pd). Jezus cierpiał, ponieważ 
poddawany był próbom, a doświadczanie prób i odrzucanie 
pokus – przez całe życie – wiąże się z realną walką duchową. 
Dlatego apostoł Paweł pisał, że Bóg „wysłał swego Syna, który 
przyjął ciało podobne do naszego, podlegającego grzechowi, 
i w tym ciele dokonał sądu nad grzechem” (Rz 8,3 BP). Czyli 
Jezus pokonał grzech w swoim ciele skażonym grzechem.

Apostoł Piotr, pisząc, że Jezus „grzechu nie popełnił, 
a w Jego ustach nie znalazło się oszustwo”, i „gdy Mu zło-
rzeczono, nie złorzeczył”, który „będąc znieważanym, nie 
odpowiadał zniewagą i nie złorzeczył” (1P 2,22-23 pd), in-
formuje, że w czasie swojego ziemskiego życia ani razu nie 
uległ grzechowi. To samo wyraził apostoł Paweł, pisząc, że 
„On nie poznał grzechu” (2Kor 5,21). Podczas ponad trzy-
dziestotrzyletniego życia Jezus nie przestąpił żadnego 
z  biblijnych przykazań Dekalogu, i  to nie z  powodu po-
częcia bez grzechu pierworodnego, ale z  powodu wiary 
i opierania się grzechowi, dzięki czemu odrzucił wszystkie 
pokusy i  wytrzymał wszelkie próby  – ucisk, zwątpienie, 
utratę wiary itp. 

Posłuszeństwo Bożym przykazaniom i trwanie w wierze 
w czasie trudnych prób i doświadczeń wiąże się z duchowy-
mi i fizycznymi cierpieniami:
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„Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim woła-
niem i ze łzami modlitwy i błagania do Tego, który go mógł 
wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany; 
i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co 
wycierpiał” (Hbr 5,7-8). 

Innym przykładem postępowania Jezusa, na który ma-
riolodzy się powołują, aby przez analogię wesprzeć tezę, że 
również Maria wypełniała przepisy Prawa wyłącznie w celu 
„nie gorszenia ludzi” (a nie dlatego, że była grzesznikiem), 
jest historia o zapłaceniu przez Jezusa podatku na świątynię. 

Kiedy poborcy tej daniny zwrócili się do Piotra z  py-
taniem zawierającym insynuację o  nielojalności Jezusa 
wobec świątyni – „czy wasz Nauczyciel nie płaci podatku 
świątynnego?” (Mt 17,24-27) – Piotr odpowiedział twierdzą-
co. Dlaczego poborcy świątynni nagle zainteresowali się 
Jezusem? Wielu biblistów jest zdania, że wysłali ich rabini 
i arcykapłan, którzy od dawna próbowali zdyskredytować 
Jezusa i  złapać na łamaniu przepisów. Podobnie czyni-
li faryzeusze, wysyłając zwolenników Heroda, aby zada-
li Jezusowi pytanie, czy należy płacić cesarzowi podatek 
(Mt 22,15-21). Teraz chcieli wykorzystać przeciwko Jezu-
sowi obowiązek płacenia podatku świątynnego. Jeśli Jezus 
odmówi zapłacenia daniny, wtedy by ogłosili, że okazał 
nielojalność wobec świątyni  – najświętszego miejsca dla 
narodu, a gdy uiści opłatę, będą mówić, że jest zwykłym 
Żydem, a nie prorokiem. 

Po rozmowie z Piotrem, w której Jezus poświadczył, że 
„synowi królewscy” są wolni od płacenia danin (czyli 
również On jako Syn Boga), wydał mu jednak polecenie 
jej zapłacenia: 

„Niemniej jednak, abyśmy ich nie urazili [„nie dali po-
wodu do obrazy” – σκανδαλισωμεν], idź nad morze, zarzuć 
haczyk i złap rybę, która wypłynie pierwsza. A kiedy otwo-
rzysz jej usta, znajdziesz startera; weź go i daj im za mnie 
i za siebie!” (Mt 17,27 KJV). 
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Jako Syn Boży i prorok – i faktyczny Pan oraz właściciel 
świątyni  – Jezus nie miał obowiązku płacenia daniny na 
jej utrzymanie. Z  obowiązku tego zwolnieni byli również 
kapłani i  Lewici pełniący służbę świątynną. Jezus posta-
nowił jednak nie dawać kapłanom i rabinom pretekstu do 
obrazy i  oburzenia, co wykorzystaliby przeciwko Niemu 
i Jego uczniom. Dlatego zlecił Piotrowi zapłacenie daniny 
za siebie i za Niego.

„Kiedy Jezus wyjaśnił, że nie podlega obowiązkowi płace-
nia podatku, nie dyskutował z Żydami o tej sprawie, ponie-
waż oni mogli przekręcić Jego słowa i obrócić je przeciwko 
Niemu. Nie chcąc ich obrazić przez odmówienie zapłaty, zro-
bił to, czego miał prawo nie zrobić. Lekcja ta miała przy-
nieść uczniom wielki pożytek. W ich stosunku do świątyni 
wkrótce nastąpiła zmiana, a Chrystus pouczył ich, aby nie 
wchodzili niepotrzebnie w kolizję z ustalonym porządkiem. 
W miarę możliwości należało unikać tworzenia innym lu-
dziom okazji do fałszywej interpretacji ich wiary” [E.G. Whi-
te, Życie Jezusa, ZC, Warszawa 2000, s. 312].

Istota tej teologicznej manipulacji polega na przypisy-
waniu Jezusowi innych motywacji w Jego działaniach i po-
stępowaniu, a  następnie na powoływaniu się na nie, aby 
poprzeć fałszywą tezę o  takim samym postępowaniu Ma-
ryi, która „w swym uniżeniu czyniła podobnie [jak Jezus], 
a ponieważ Jej bezgrzeszność nie była ogółowi znana, nie 
gorszyła otoczenia, wypełniając w pełni Prawo Boże” [Wło-
dzimierz Bednarski, W  obronie wiary, Maryja, Gdańsk 2021, <www.
piotrandryszczak.pl>]. 

Postępowanie Jezusa jako Mesjasza w żaden sposób nie 
może być dowodem na to, że podobnie postępowała Maria. 
Jeśli ludzie nie wiedzieli, że Maria jest bezgrzeszna – a nie 
wiedzieli, skoro widzieli ją w świątyni składającą ofiary za 
swój grzech, a także uczestniczącą w rytuałach oczyszcze-
nia – to znaczy, że byli przekonani, iż jest osobą grzeszną. 
Niemożliwe jest zatem, aby przez całe życie rzekomo „nie-
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pokalanej grzechem i  Przenajświętszej Maryi” ludzie nie 
dostrzegli jej świętości. Tak bezgrzeszna i święta Maria na 
pewno zostałaby przez lud zauważona i stała się obiektem 
czci już za życia, a przecież nic takiego się nie stało. Nawet 
apostołowie nie dostrzegli owej bezgrzeszności i świętości 
u Marii, dlatego nic o tym nie pisali w listach do Kościoła. 

 Warto też zwrócić uwagę na różne przekłady tekstu Łk 2,22 
o oczyszczeniu Marii w świątyni po urodzeniu Jezusa. Niektó-
re z nich łączą to oczyszczenie tylko z Marią, używając zaimka 
„jej”, inne – z Marią i Jezusem, używając zaimka „ich”.

Różnice te występują nawet w katolickich przekładach 
Pisma Świętego. Biblia Poznańska, Biblia Warszawsko-Pra-
ska oraz Nowy Testament ks. Seweryna Kowalskiego tłuma-
czą ten tekst podobnie jak Biblia Tysiąclecia – z użyciem 
zaimka „ich”: 

„Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Pra-
wa Mojżeszowego, przynieśli Je [Jezusa] do Jerozolimy, aby 
przedstawić Panu” (BT).

Biblia Jakuba Wujka i  Nowy Testament doktora nauk 
biblijnych ks. Edmunda Dąbrowskiego z 1973 roku używają 
zaimka „jej”:

„A gdy się wypełniły dni oczyszczenia jej według zakonu 
Mojżeszowego, przynieśli go do Jeruzalem, aby go stawili 
Panu” (BJW);

„A gdy się wypełniły dni oczyszczenia jej według Prawa 
Mojżeszowego, przynieśli je do Jeruzalem, aby je stawić 
przed Panem” (Dąbrowski 1973). Zaimek „jej” występuje 
także w najstarszych polskich przekładach Biblii, tj. w Bi-
blii Gdańskiej, Biblii Brzeskiej, Biblii nieświeskiej i Biblii 
Jakuba Wujka.

W poprzednim wydaniu Nowego Testamentu (z 1961 roku) 
ks. Edmund Dąbrowski użył jednak zaimka „ich”: „A kiedy 
się wypełniły dni oczyszczenia ich według Prawa Mojże-
szowego, przynieśli je do Jeruzalem, aby je ofiarować Panu” 
(Dąbrowski 1961).
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Różnica w przekładach ks. Dąbrowskiego bierze się stąd, 
że źródłem przekładu z  1973 roku była łacińska Wulgata 
(przekład Biblii dokonany przez Hieronima w IV wieku, któ-
ra aż po wiek XX była podstawowym tekstem Kościoła kato-
lickiego), a źródłem przekładu z 1961 roku – tekst grecki ze 
współczesnego zbioru kodeksów. Przez wiele wieków w kato-
licyzmie łączono „oczyszczenie” w Łk 2,22 tylko z Marią. Wer-
sja z zaimkiem „ich” rzadziej pojawia się w manuskryptach 
i znajduje się głównie we współczesnych zbiorach greckich 
tekstów (rękopisów) Nowego Testamentu (Nestle-Aland, We-
stcott i  Hort), natomiast wersja z  zaimkiem „jej” w  starych 
zbiorach (Textus Receptus, Bizantyjski). 

Tłumaczenie Łk 2,22 z zaimkiem „ich” suponuje zatem, 
że nie tylko Maria potrzebowała oczyszczenia, lecz także 
Jezus. Pismo Święte z Księgą Kapłańską na czele nie dają 
najmniejszych podstaw do takiego tłumaczenia – aby nowo 
narodzone dzieci Izraelitów stawały się przez poród matki 
nieczyste i musiały przejść wyznaczone dni oczyszczenia.

Zdając sobie sprawę z tych komplikacji, katolicka teo-
logia wprowadziła inną „możliwą” interpretację (zob. ko-
mentarz do tego tekstu w Biblii Tysiąclecia), a mianowicie, 
że liczba mnoga „ich” w Łk 2,22 odnosi się do orzeczenia 
„przynieśli”, czyli dotyczy rodziców  – Marii i  Józefa. Ta 
ewidentnie naciągana interpretacja nie znajduje potwier-
dzenia w  Księdze Kapłańskiej, gdzie przepisy dotyczące 
oczyszczenia matki po narodzinach dziecka nie nakładają 
takiego obowiązku na ojców. 

Z  tekstu Łk 2,22-24 oraz korespondujących z nim prze-
pisów prawa Starego Testamentu jednoznacznie wynika, że 
Maria potrzebowała oczyszczenia wraz ze złożeniem ofiar 
całopalnej i za swój grzech (czyli ofiary przebłagalnej), po-
nieważ jak każda Żydówka urodziła się w ciele skażonym 
grzechem. To był powód, dlaczego po urodzeniu Jezusa cze-
kała czterdzieści dni na swoje oczyszczenie, a  następnie 
udała się do świątyni i złożyła za siebie ofiarę przebłagalną. 
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Podobnie jest w przypadku Jezusa. Skoro został obrzezany 
zgodnie z Prawem, to zgodnie z nim został również wykupiony. 
Obrzezanie, wykupienie i przedstawienie w świątyni małego 
Jezusa świadczy o tym, że był częścią potomstwa Abrahama 
i  jak każdy Izraelita „urodzony pod Prawem” w  ciele skażo-
nym grzechem podlegał Prawu – to znaczy był zobowiązany 
go przestrzegać. Tak samo musiała czynić matka Jezusa.

Sobór watykański II w  Konstytucji dogmatycznej o  Ko-
ściele Lumen gentium zapisał osobliwe zdanie, a mianowi-
cie, że Maryja jest dla Kościoła i chrześcijan pierwowzorem 
w  porządku wiary, miłości i  doskonałego zjednoczenia 
z Chrystusem:

„Błogosławiona zaś Dziewica z racji daru i roli boskiego 
macierzyństwa, dzięki czemu jednoczy się z synem Odku-
picielem, i z racji swoich szczególnych łask i darów zwią-
zana jest głęboko także z Kościołem: Boża Rodzicielka jest, 
jak uczył już św. Ambroży, pierwowzorem (typus) Kościoła, 
w porządku mianowicie wiary, miłości i doskonałego zjed-
noczenia z Chrystusem” [Watykan 21.11.1964, zob. KK 63, KK 58].

Trudno się zgodzić z  poglądem, aby Maryja była dla 
chrześcijan przykładem wiary, miłości i doskonałego zjed-
noczenia z  Chrystusem, skoro sami mariolodzy uważają, 
że Maria nigdy nie poprosiła w modlitwie Boga i Chrystusa 
o wybaczenie grzechów, nigdy nie poprosiła Boga o łaskę, 
nigdy nie nazwała Chrystusa swoim Orędownikiem i  Po-
średnikiem, nigdy nie doświadczała wątpliwości, nigdy się 
nie zawahała ani nie zachwiała. 

Nasuwa się tu zasadnicze pytanie: do czego właściwie 
w życiu Maryi potrzebny był Bóg? Czyżby „dla przykładu 
i aby nie gorszyć innych” udawała też przed ludźmi i Bo-
giem wyznawanie grzechów, pokutę, a  także świadczyła, 
że Chrystus jest jej Orędownikiem i Pośrednikiem między 
nią a Ojcem (bo tak mówić mogą tylko grzesznicy)? 

Gdyby matka Jezusa była rzeczywiście pierwowzorem wia-
ry, jak chcą tego mariolodzy, to sam Chrystus uznałby jej wiarę 
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za największą wśród ludzi. Tymczasem za większą uznał wiarę 
grzesznego setnika proszącego o uzdrowienie syna:

„Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy 
szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu 
tak wielkiej wiary nie znalazłem”  (Mt 8,5-10). W  Izraelu, 
a więc również nie u swojej matki. 

Jeśli dogmat o  niepokalanym poczęciu Marii suponu-
je, że Maria potrzebowała do zbawienia zasług Chrystusa, 
oznacza to, że potrzebowała Bożego usprawiedliwienia, 
a  ono obejmuje tylko grzeszników. Nikt nie może zostać 
odkupiony przez zasługi Chrystusa, nie przyjmując Jego 
ofiary, a nie można jej przyjąć, nie przyjmując Jego uspra-
wiedliwienia (Jego sprawiedliwości), tego z kolei nie można 
przyjąć bez przyznania, że jest się grzesznikiem i  wyra-
żenia tego wiarą. A  zatem przyjmując zasługi Chrystusa, 
Maria musiała przyznać, że jest grzesznikiem, inaczej nie 
zostałaby przed Bogiem usprawiedliwiona. I tak też uczyni-
ła, wypowiadając słowa wyrażające jej przekonanie i wiarę: 
„Wielbi moja dusza Pana; I rozradował się mój duch w Bogu, 
moim Zbawicielu” (Łk 1,46-47 UBG). 

Oto kilka cytatów z Nowego Testamentu o usprawiedli-
wieniu przez wiarę:

„Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwio-
ny przez wiarę” (Rz 3,28 UBG); „Jest to sprawiedliwość Boża 
dostępna  przez wiarę  w  Jezusa Chrystusa dla wszystkich, 
którzy wierzą” (Rz 3,22 BT); „Wiedząc wszakże, że człowiek 
zostaje usprawiedliwiony nie z  uczynków zakonu, a  tylko 
przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa 
uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chry-
stusa [wszyscy uczniowie, cały wierzący Kościół]” (Ga 2,16).

Nie Bóg, ale żyjący w średniowieczu franciszkańscy ma-
riolodzy przyznali Maryi przywilej poczęcia i  urodzenia 
bez grzechu pierworodnego, zachowanie od najmniejszego 
grzechu, a następnie odkupienie przed narodzeniem, czyli 
bez potrzeby wiary w Odkupiciela. 
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„Ojciec i doktor Kościoła”, „święty prawosławny i katolicki” 
biskup Bazyli Wielki (329–379) tak odpowiada mariologom:

„Pismo Święte mieczem nazywa słowo, mające wysta-
wić na próbę, pozwalające rozeznać się w  mniemaniach, 
przenikające »aż do rozdzielenia duszy od ducha, stawów 
i  szpiku«  (Hbr 4,12).  Skoro zatem w  czasie Męki niejako 
każda dusza miała być poddana pewnemu zwątpieniu, 
według słów samego Pana, który powiedział:  »Wy wszy-
scy zgorszycie się ze Mnie« (Mt 26,31), to Symeon mógł co 
do Maryi wypowiedzieć proroctwo, że stojąc przy krzyżu, 
patrząc na to, co się dzieje, i  słysząc słowa, po zwiasto-
waniu Gabriela, po tajemnym poznaniu Bożego poczę-
cia, po świadectwie rozlicznych cudów, w  twojej duszy 
doznasz pewnego zachwiania.  Trzeba bowiem, iżby Pan 
za nas wszystkich zaznał śmierci, iżby za cały świat stał 
się przebłaganiem i usprawiedliwił nas wszystkich swą 
przelaną krwią. I ciebie samej, [Maryjo], z niebios powia-
domionej o tym, co Pana dotyczy, dosięgnie zwątpienie, to 
znaczy miecz. Słowa, »aby wyszły na jaw zamysły serc wie-
lu« (Łk 2,35) mają oznaczać, że po zgorszeniu, do którego 
doszło przez krzyż Chrystusa, uczniowie i sama Maryja za 
sprawą Pana dostąpili rychło pewnego uleczenia w zwąt-
pieniu, które miało serca ich umocnić w wierze w Niego. 
Widzieliśmy przecież, że Piotr po zgorszeniu się, umocnił 
się w wierze w Chrystusa. To więc, co było w nim ludzkie, 
okazało swą niemoc, aby mogła pokazać się wszechmoc 
Pana” [Bazyli Wielki, List 260, p. 9, Do biskupa Optyma, J.P. Migne, 
Patrologia Graeca, Vol. 32, Paris 1857, s. 968].

Zakończymy ten rozdział cytatem z książki przedstawia-
jącej historię katolickich dogmatów, którą powinien prze-
czytać każdy chrześcijanin poszukujący prawdy: 

„Gdyby Maria żyła, byłaby wstrząśnięta do głębi bałwo-
chwalczą czcią oddawaną jej osobie! Na szczęście nie jest 
świadoma bezprawia i nadużyć, gdyż śpi spokojnie w pro-
chu ziemi i czeka wraz z  innymi sprawiedliwymi na wiel-



ki Dzień Zmartwychwstania. Skromne i bezpretensjonalne 
życie Marii, nakreślone przez Ewangelistów, jest najwymow-
niejszym protestem przeciwko kultowi, jaki stworzył Kościół 
katolicki wokół jej osoby” [Jan Grodzicki, Kościół dogmatów i  tra-
dycji, ZC, Warszawa 2000, s. 207-208].
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Wniebowysłana

Podobnie jak drugi maryjny dogmat otworzył 
drogę trzeciemu dogmatowi, tak trzeci otworzył 
drogę czwartemu. Kult Maryi w XX wieku stał się 

tak monstrualny, a objawienia maryjne tak powszechne, że 
wierni zaczęli się domagać ogłoszenia dogmatu „o Wnie-
bowzięciu Marii Panny”. Jak bowiem „Matka Boska” mogła 
objawiać się ludziom, być ich „Orędowniczką”, „Pośred-
niczką”, „Szafarką wszelkich łask” i obiektem modlitw, sko-
ro dotąd żaden z papieży nie ogłosił, że wstąpiła do nieba? 
Jak zresztą mogło dojść do tak nieprawdopodobnej  – by 
nie powiedzieć skandalicznej – zwłoki z jego ogłoszeniem – 
żeby przez prawie dwa tysiące lat żaden z „Namiestników 
Chrystusa” zasiadających w Rzymie i rzekomo prowadzo-
nych przez Ducha Świętego nie ogłosił tej wiary w  kato-
licki dogmat? Czyżby dopiero objawienia maryjne w XIX 
i XX wieku, a nie objawienie Nowego Testamentu przeko-
nały biskupów Rzymu, że Maryja rzeczywiście została 
wzięta do nieba? 

W 1942 roku Święte Oficjum (w 1965 r. zmienione na Kongre-
gację Nauki Wiary) zebrało petycje z podpisami 113 kardy-
nałów, 18 patriarchów, 2505 biskupów, 32291 księży i zakonni-
ków, 50975 sióstr zakonnych i 8 milionów świeckich, wyra-
żające pragnienie wprowadzenia tego dogmatu. Takiego pra-
gnienia Pius XII (1942–1958) nie mógł nie spełnić i 1 listopada 
1950 roku w  konstytucji  Munificentissimus Deus ogłosił 
nowy dogmat wiary:
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„Cały Kościół, w  którym żyje Duch prawdy, kierujący 
nim nieomylnie, by doszedł do poznania prawd objawio-
nych, wiele razy na przestrzeni wieków okazywał swoją 
wiarę: biskupi całego świata prawie jednomyślnie proszą, 
aby została zdefiniowana jako dogmat wiary prawda o wzię-
ciu do nieba Najświętszej Maryi Panny wraz z  ciałem. Ta 
prawda bowiem opiera się na Piśmie św. [sic!], zakorzeniona 
jest głęboko w sercach wiernych, posiada aprobatę w kul-
cie kościelnym od najdawniejszych czasów, jest całkowicie 
zgodna z  innymi prawdami objawionymi oraz znakomicie 
wyjaśniona i  wyłożona dzięki pracom, wiedzy i  mądrości 
teologów. Sądzimy, że z  tych względów nadszedł już czas 
przewidziany w  planach Bożej Opatrzności uroczystego 
ogłoszenia tego wspaniałego przywileju Świętej Maryi Dzie-
wicy… Dlatego po wielokrotnym zanoszeniu modlitw do 
Boga i wzywaniu światła Ducha Prawdy… powagą Pana Na-
szego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Paw-
ła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat 
objawiony przez Boga [sic!]: że Niepokalana Matka Boga, 
Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia 
z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” [Bre-
viarium Fidei, VI.104 i 105 KŚW, Poznań 1989, s. 277-278].

Biblijni chrześcijanie bez trudu dostrzegą cynizm w za-
pisie dogmatu Piusa XII, stwierdzającego, że dogmat o wnie-
bowzięciu Maryi objawił Bóg w Piśmie Świętym i zaplanował 
uroczyście go ogłosić dopiero po dziewiętnastu wiekach. 

Dalej biskup przedstawia tajemnicę: „Dla tej przyczyny 
dostojna Matka Boga «jednym i  tym samym aktem Bożej 
woli» złączona odwiecznie w  tajemniczy sposób z  Jezu-
sem Chrystusem, Niepokalana w swym poczęciu, w Boskim 
swym macierzyństwie nienaruszona dziewica, wielko-
dusznie współdziałająca z  Boskim Odkupicielem, który 
odniósł pełny tryumf nad grzechem i  jego następstwami, 
osiągnęła wreszcie to jak gdyby najwyższe uwieńczenie 
swoich przywilejów przez to, że zachowana została od ska-
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żenia grobowego i  tak jak Syn Jej, zwyciężywszy śmierć, 
z  ciałem i  duszą wzięta została do niebiańskiej chwa-
ły, gdzie ma jaśnieć jako Królowa po prawicy tegoż Syna 
swojego, nieśmiertelnego Króla wieków” [Munificentissimus 
Deus, 44,<www.opoka.org.pl>]. 

O rzekomym wniebowzięciu Marii nic nie wiedzą autorzy 
Nowego Testamentu, nie wiedzą również „Ojcowie i doktorzy 
Kościoła” przez następnych kilka stuleci. Trudno uwierzyć, 
aby tak wielu chrześcijan przeoczyło lub przemilczało takie 
wydarzenie. Cytowany wcześniej historyk kościoła, biskup 
Epifaniusz (315–403) pisze, że w  jego czasach nikt nie wie-
dział, jak zakończyło się życie Marii [Epiph. haer. 78, 11-12; 78, 24, 
w: Karlheinz Deschner, I znowu zapiał kur. Krytyczna historia Kościoła, 
t. 2, Gdynia 1996]. Jeszcze papież Gelazy I (492–496) w dekrecie 
Decretum Gelasianum z 495 roku w ostrym tonie skrytyko-
wał maryjne pisma apokryficzne mówiące o wniebowzięciu 
Marii [tamże, Friedrich Heiler, Assumptio, s. 44]. 

Epifaniusz nazywał sektami powstające w  jego czasach 
grupki kobiet, które oddawały cześć Marii i tworzyły jej kult. 
Postanowił dogłębnie zbadać zakończenie życia przez Marię 
i nie znalazł żadnej tradycji zajmującej się losami Maryi, pi-
sząc że „nikt nie zna jej końca”. Wielu chrześcijan żyło w prze-
konaniu, że było wolą Boga, aby matka Jezusa nie odciągała 
uwagi chrześcijan od Zbawiciela. Dogłębne przestudiowanie 
tej kwestii przez Epifaniusza i jego słowa dowodzą niezbicie, 
że wniebowzięcie Maryi nie było dotąd częścią wiary Kościo-
ła, tym samym jej orędownictwo, szafowanie Boskimi łaskami 
i pośredniczenie między Kościołem a Jezusem – czyli nauki 
te nie znajdowały się w depozycie wiary przekazanym przez 
apostołów. Dlatego Epifaniusz dzieli się jedynie własną hipo-
tezą na temat możliwej śmierci Marii:

„Możliwym jest, iż Święta Dziewica umarła i została po-
chowana – z godnością zasnęła, w czystości umarła, w dzie-
wictwie została ukoronowana. Być może została zabita – jak 
mówi Pismo: »I Twoją duszę miecz przeniknie« (Łk 2,35) – 
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jej sława jest pośród męczenników, a jej święte ciało, które 
sprowadziło Światło na ten świat, spoczęło pośród błogosła-
wionych. Albo pozostała przy życiu, ponieważ nie ma rze-
czy niemożliwej u Boga. Nikt nie zna jej końca” [Epifaniusz, 
Panarion 78:23, J.P. Migne, PG, Vol. 42, Paris 1863, s. 735-6].

Również „katolicki święty i doktor Kościoła”, Izydor z Se-
willi (560–636) zapewniał, że nie ma żadnego dokumentu 
świadczącego o rodzaju śmierci Marii, o jej grobie znajdu-
jącym się rzekomo w  Jerozolimie oraz jej wniebowzięciu 
[Izydor z Sewilli, De ortu et obitu Patrum 67.112, J.P. Migne PL, Vol. 83, 
Paris 1862, s. 148-149].

Przez kilkaset lat chrześcijaństwa Kościół powszechny 
nie wyznawał wiary we wniebowzięcie Marii i rzekome wsta-
wiennictwo w niebie. Poświadczają to inne pisma Kościoła, 
w których chrześcijanie wielokrotnie wypowiadali się o po-
chwyceniu i zabraniu przez Boga do nieba Enocha, Eliasza 
czy Mojżesza, lecz nigdy nie wspominali o wniebowzięciu 
Maryi (np. List Klemensa do Kościoła w  Koryncie, Prze-
ciw herezjom Ireneusza, O  Duszy, Przeciw Marcjonowi, 
O zmartwychwstaniu Tertuliana, O zmartwychwstaniu Me-
todego, Konstytucje Apostolskie z IV wieku, Katecheza Cy-
ryla Jerozolimskiego, Homilia na Ewangelię Jana i Homilia 
do Listu do Hebrajczyków Chryzostoma, Przeciwko Janowi 
Jerozolimskiemu i  List do mnichów Minerwiusza i  Alek-
sandra Hieronima, Przeciw Faustusowi i O łasce Chrystusa 
i grzechu pierworodnym Augustyna).

Jeden z  największych katolickich mariologów XX wie-
ku, franciszkanin Juniper B. Carol (1911–1990) przyznał, że 
pierwszym pismem w literaturze chrześcijańskiego Zachodu, 
które mówi o wniebowzięciu Maryi, jest… apokryf Transitus 
Beatae Mariae (Przejście Błogosławionej Marii) z  końca 
VI wieku, fałszywie przypisywany biskupowi Melitonowi 
z Sardes (zm. ok. 180 r.): 

„Pierwsze wyraźne świadectwo na Zachodzie dotyczące 
wniebowzięcia pochodzi z  apokryficznej ewangelii Tran-
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situs Beatae Mariae Pseudo-Melitona” [J.B. Carol, Mariology, 
Vol. l, Milwaukee: Bruce 1957, s. 149]. 

Również on nazywa ten fantasmagoryczny apokryf „świa-
dectwem” wniebowzięcia Maryi opartym na tradycji. Te od-
rzucane powszechnie w starożytnym Kościele apokryfy dzi-
siejsi mariolodzy nazywają także „świadectwem rosnącej 
świadomości chrześcijan o  wniebowzięciu Maryi”, „świa-
dectwem intuicji chrześcijan o  jej wniebowzięciu” lub „pi-
smami uzupełniającymi”, pomimo ich krytyki:

„Świadectwo Pseudo-Melitona, podobnie jak reszta lite-
ratury Transitusa, jest bezsprzecznie bezwartościowe pod 
względem historycznym, tj. jako historyczny raport mówiący 
o śmierci i cielesnym wniebowzięciu [Maryi]” [tamże, s. 150]. 

Wykazano ponad wszelką wątpliwość, że Transitus Be-
atae Mariae nie napisał żyjący w II wieku Meliton z Sardes, 
lecz jest to dzieło powstałe kilkaset lat później. Miało ono 
jednak duży wpływ na rozwój wiary we wniebowzięcie Ma-
rii i tworzenie się dogmatu.

„Decydujący wpływ na utrwalenie się wiary w nadprzy-
rodzone odejście Matki Chrystusa miały wierzenia ludowe, 
umacniane i rozpowszechniane przez apokryfy… Apokry-
fy dotyczące »odejścia Maryi« (transitus Mariae) rozpo-
wszechniły się w V wieku, i choć papież Gelazjusz (492–496) 
je odrzucił i zakazał ich rozpowszechniania, były inspiracją 
dla pobożności ludowej. Apokryficzne legendy wzorowały 
się przede wszystkim na piśmie z końca VI wieku Transi-
tus Mariae. Autorzy tego typu pism zawsze byli fikcyjni. 
Właściwy autor podszywał się pod nazwisko znanej posta-
ci z  poprzednich wieków. I  tak autorem apokryfu Transi-
tus Mariae miał być rzekomo apologeta z II wieku Melito, 
biskup miasta Sardes (Azja Mniejsza)” [ks. Marek Łuczak, 
Wniebowzięcie NMP – Siedem homilii, „Dogmat i wiara”, 08.08.2017, 
<www.liturgia.wiara.pl>]. 

Z powodu rozwiniętego w Kościele kultu maryjnego, dzi-
siejsi katoliccy teolodzy nie krytykują już maryjnych apo-
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kryfów jak ich poprzednicy. Tak o  nich  – stanowiących 
jedyne źródło dla uzasadnienia katolickich dogmatów 
maryjnych  – pisze w  1959 roku Podręczna encyklopedia 
biblijna, wydana pod redakcją największego katolickiego 
biblisty i  tłumacza Nowego Testamentu, ks. Eugeniusza 
Dąbrowskiego:

„Pismo Święte po raz ostatni wspomina o Maryi trwają-
cej na modlitwie w wieczerniku wraz z Apostołami i innymi 
chrześcijanami gminy jerozolimskiej… o dalszych jej losach 
milczą księgi natchnione, a również i tradycja historyczna 
zachowuje dyskretne milczenie. Nie wiemy więc jak długo 
żyła Maryja po Wniebowstąpieniu Pana… O biblijnych oko-
licznościach śmierci Maryi nie możemy dowiedzieć się nic 
pewnego. Apokryfom bowiem, których cały cykl pt. Transi-
tus Mariae (Śmierć Maryi) zajmuje się szczegółami »przej-
ścia Maryi« z tej ziemi do nieba, nie możemy zaufać, gdyż 
nie odróżniają one prawdy historycznej od legendy” 
[Podręczna encyklopedia biblijna, t. 2, KŚW, Poznań 1959, s. 54]. 

Również jedno z najważniejszych dzieł katolickich o wnie-
bowzięciu Maryi pt. La mort et l’assomption de la Sainte Vièr-
ge, które w 1944 roku napisał Martin Jugie z zakonu asump-
cjonistów, stwierdza, iż najstarsze świadectwo o wniebowzię-
ciu Maryi znajduje się w apokryfach (Transitus), które z hi-
storycznego punktu widzenia nie mają żadnej wartości [zob. 
F. Heiler, Assumptio, s. 3, w: K. Deschner, I znowu zapiał kur…]. 

Zakonnik przeanalizował wszystkie wypowiedzi „ojców 
Kościoła” z pierwszych pięciu stuleci na temat śmierci Ma-
rii i stwierdził, że aż do VI wieku nikt z nich nie głosił, aby 
Maria została wzięta do nieba! 

Co więcej, do IV wieku literatura chrześcijańska w ogó-
le niewiele miejsca poświęcała Marii. Przyznaje to nawet 
najpopularniejszy w Polsce katolicki krzewiciel apokry-
fów, ks. Marek Starowieyski:

„W pismach Ojców apostolskich, a więc pisarzy żyjących 
na przełomie I i II wieku, mamy zaledwie kilka zdań o Ma-
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ryi, u apologetów – pisarzy żyjących w drugiej połowie II 
wieku  – kilkanaście stron, a  u  św. Cypriana († 258), wiel-
kiego biskupa Kartaginy, nieliczne wzmianki. Najbardziej 
»maryjni« pisarze przednicejscy: św. Ireneusz (†202), Ter-
tulian († 220) i Orygenes († 258) poświęcili Jej po kilkana-
ście stron. Większą liczbę tekstów znajdziemy u  pisarzy 
ponicejskich, ale cóż to znaczy obok tysięcy stron takiego 
Euzebiusza z  Cezarei († 339) czy św. Atanazego († 373). 
Pierwszy utwór naprawdę maryjny, to apokryf Narodzenie 
Maryi – zwany Protoewangelią Jakuba – z przełomu II i III 
wieku, a pierwsze homilie i pieśni maryjne powstaną dopie-
ro w  IV wieku. W pierwszych wiekach nie było kościołów 
poświęconych Maryi… Nie było też świąt maryjnych. Kult 
męczenników rozwija się wolno od połowy II wieku; gwał-
towny rozwój nastąpił po uzyskaniu przez Kościół wolności, 
a więc od początku IV wieku… Nie znano też modlitw ma-
ryjnych. Tak popularne dziś Zdrowaś Maryja rozpowszech-
niło się dopiero w XII wieku, a najstarsza modlitwa maryjna 
Pod Twoją obronę pojawiła się w Egipcie w III wieku, o ile 
datacja papirusu, na którym się znajduje, jest prawdziwa” 
[ks. Marek Starowieyski, Maryja w Kościele starożytnym, w: Matka Je-
zusa pośród pielgrzymującego Kościoła, red. J.S. Gajek, K. Pęk, War-
szawa 1993, s. 77-106].

Popularność maryjnych apokryfów w Kościołach zdomi-
nowanych przez poganochrześcijan była w  V–VII wiekach 
tak duża, że szerzone przez nie niedorzeczne legendy i anty-
ewangeliczne nauki przyjmowały się szybko wśród prostego 
ludu. Opierając się na apokryfach, wiarę we wniebowzięcie 
Marii formułują w  końcu, nie zważając już na krytykę, ka-
toliccy biskupi i  teolodzy: Modest z  Jerozolimy (632–634), 
Jan z Tesaloniki (610–649), potem Andrzej z Krety (650–726), 
Jan z Damaszku (675–749) i German z Konstantynopola (715–
730). Rozwijający się wśród ludu zabobon zwalczało wciąż 
wielu największych katolickich uczonych, m.in. Bernard 
z Clairvaux (1090–1153), Bonawentura (1217–1274), Aleksander 
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z Hales (1183–1245), Albertus Magnus (1193–1280) oraz „wielki 
doktor” Tomasz z Akwinu (1225–1274). 

Wszystkie głosy sprzeciwu katolickich biskupów i dok-
torów wobec fałszywej wiary we wniebowzięcie Marii nie 
powstrzymały jej rozwoju, a Rzymu przed ogłoszeniem tego 
dogmatu. Krytycy nowej wiary mogli co najwyżej ją hamo-
wać. Marcin Luter, który też protestował przeciwko wielu na-
ukom swojego Kościoła, osiągnął sukces dlatego, że opuścił 
Kościół kierowany przez papiestwo, które zdradziło Chrystu-
sa. Znał zapewne to wezwanie Zbawiciela skierowane w Apo-
kalipsie do chrześcijan oszukanych przez duchowy Babilon, 
aby go opuścili:

„Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, któ-
ry miał wielkie pełnomocnictwo, i  rozjaśniła się ziemia od 
jego blasku. I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki 
Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszel-
kiego ducha nieczystego i  schronieniem wszelkiego ptactwa 
nieczystego i  wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino 
szaleńczej rozpusty jego i  królowie ziemi uprawiali z  nim 
wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego 
przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie 
z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów 
i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające” (Ap 18,1-4). 

Gdy w 1946 roku, w liście Deiparae Virginis Mariae, Pius 
XII pyta biskupów na całym świecie, czy pragną ogłoszenia 
dogmatu o  „Wniebowzięciu Marii”, nawet wtedy  – piętna-
ście stuleci od pojawienia się apokryfów maryjnych – część 
katolickich biskupów jest przeciwna tej wierze. Większość 
potwierdza to pragnienie i  w  1950 roku Watykan ogłasza 
czwarty dogmat maryjny. Ile manipulacji i propagandy wpi-
sanych jest w ustanowienie czwartego dogmatu maryjnego, 
pokazuje cytowana konstytucja, w której Pius XII wyjaśnia 
sposób, w jaki Rzym odkrył nowy dogmat: 

„Wielu wybitnych teologów z ogromną gorliwością wzmo-
gło studia nad tym zagadnieniem zarówno prywatnie, jak 
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i  na powierzonych sobie publicznych uniwersytetach ko-
ścielnych czy też innych uczelniach teologicznych... Te wła-
śnie staranne badania [lekceważące świadectwo Nowego 
Testamentu] rzuciły jaśniejsze światło na to, że w depozycie 
wiary chrześcijańskiej, powierzonym Kościołowi, zawiera się 
również dogmat Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi... 
Dlatego też, zaniósłszy usilne modły do Boga, aby raczył 
udzielić Nam światła Ducha Świętego do rozstrzygnięcia 
w tej tak niezwykłej wagi sprawie, wydaliśmy specjalne prze-
pisy. Nakazaliśmy w nich, by rozpoczęto wspólnymi siłami 
poważniejsze studia nad tą sprawą [dziewiętnaście wieków 
nie wystarczyło]... W obliczu tak ważnej, tak doniosłej spra-
wy, uznaliśmy za stosowne wezwać bezpośrednio i urzędowo 
wszystkich Braci Biskupów, by każdy z  nich wypowiedział 
wobec Nas [z dużej litery] wyraźnie swoje zdanie. W tym celu 
skierowaliśmy do nich dnia 1 maja 1946 roku list Deiparae 
Virginis Mariae, tej treści: »Czy sądzicie, Czcigodni Bracia 
odznaczający się mądrością i roztropnością, że Wniebowzię-
cie cielesne Najświętszej Dziewicy może być ogłoszone za 
dogmat wiary i czy życzycie sobie tego Wy, duchowieństwo 
i lud?«. Oni zaś, których »Duch Święty ustanowił biskupami, 
aby kierowali Kościołem Bożym«, prawie jednomyślnie od-
powiedzieli twierdząco na jedno i drugie pytanie. Ta »szcze-
gólna zgodność katolickich biskupów i  wiernego ludu«, że 
cielesne Wniebowzięcie Matki Bożej może być określone 
jako dogmat wiary, ukazała Nam jednomyślną doktrynę 
Urzędu Nauczycielskiego i  jednomyślną wiarę ludu chrze-
ścijańskiego, którą tenże urząd podtrzymuje i kieruje. Przez 
to samo z całą pewnością i wykluczeniem możliwości błędu 
ujawniło się, że przywilej ten jest prawdą objawioną przez 
Boga i  zawartą w  tym Boskim Depozycie, który powierzył 
Chrystus Pan Swej Oblubienicy celem wiernego strzeżenia 
i nieomylnego wyjaśniania. Wspomniany zaś Urząd Nauczy-
cielski Kościoła spełnia powierzone sobie zadanie nie środ-
kami czysto ludzkimi, lecz mocą Ducha Świętego. Wskutek 
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tego bez błędu wywiązuje się ze zleconego sobie zadania 
i poprzez wieki przechowuje prawdy objawione czyste i nie-
tknięte” [tamże, Munificentissimus Deus]. 

Z jakiego to światła korzystali „wybitni i czcigodni teolo-
gowie” formułujący dogmat o wniebowzięciu Maryi, skoro 
największe światło Nowego Testamentu z pieczęcią Ducha 
Świętego i  autorytetem apostołów nie rzuca najmniejsze-
go promyka pozwalającego sformułować taki dogmat? Nie 
rzuca go nawet Kościół powszechny do VI wieku? O jakim 
Boskim objawieniu pisze biskup Rzymu, gdy oznajmia, że 
„przywilej ten jest prawdą objawioną przez Boga”? Dla Piu-
sa XII światło Ducha Świętego w  sprawie wniebowzięcia 
Maryi mają teolodzy katolickich uczelni, a nie apostołowie.

Już sam fakt ogłoszenia dogmatu „o Wniebowzięciu Ma-
ryi” dziewiętnaście stuleci po jej śmierci powinien u chrze-
ścijan wzbudzić podejrzenia co do jego wiarygodności. Jest 
pewne, że czwarty dogmat maryjny nie jest prawdą Boga za-
wartą „w Boskim depozycie wiary”, jakim jest Słowo Chry-
stusowe, tylko nauką wprowadzoną przez fałszywych paste-
rzy do depozytu wiary „Rzymskiej Świętej Tradycji”. 

Zapis dogmatu przygotowany przez Święte Oficjum mówi, 
że Maryja została wzięta do nieba w ciele „po zakończeniu 
ziemskiego życia”. Dla dogmatu byłoby oczywiście korzyst-
niej, gdyby Maria za życia została wzięta do nieba, ponieważ 
wtedy mariolodzy mogliby głosić, że śmierć nad nią nie pa-
nowała z powodu niepokalanego poczęcia. A ponieważ takich 
świadectw nie ma, a większość mówi o śmierci Marii (nawet 
apokryfy), autorzy dogmatu postanowili „zamilknąć” w  tej 
kwestii i nie absorbować nią jego zwolenników. 

Manipulacja objawieniem Pisma Świętego i historią jest 
podstawowym orężem w  walce z  Bożą prawdą „człowieka 
niegodziwości, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie 
Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci” (2Tes 2,3-4). 
Okłamuje także wierzących, że wiara we wniebowstąpienie 
Maryi znajdowała się w  depozycie wiary Kościoła, a  Bóg 
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stopniowo objawił ją Kościołowi. Takim tłumaczeniem moż-
na usankcjonować każde odstępstwo. 

Bóg przekazał apostolskiemu Kościołowi cały „depozyt 
wiary” potrzebny chrześcijanom do zbawienia, prowadzenia 
misji nawracania pogan oraz wyżywania osobistej wiary, któ-
rego nie trzeba uzupełniać nowymi dogmatami – jest nim całe 
Pismo Święte. Z  takim – kompletnym – „depozytem wiary” 
wystarczającym do zbawienia wszystkich ludzi apostołowie 
wyruszyli głosić Dobrą Nowinę i nawracać świat. I czynili to 
skutecznie, nie głosząc żadnych maryjnych dogmatów, jakie 
Rzym wymyślił setki lat później – „o Matce Boskiej”, „o Ma-
ryi zawsze Dziewicy”, „o  Niepokalanym Poczęciu Maryi”, 
„o wniebowzięciu Maryi”, czy też nauk o „Maryi Orędownicz-
ce” i „Maryi szafarce wszystkich łask Bożych”. 

Wyznawcy Kościoła powszechnego powinni być zdziwie-
ni faktem, że apostołowie i  cały starożytny Kościół przez 
wiele wieków nawracali miliony pogan, nie głosząc im dog-
matów maryjnych oraz mariologii „przez Maryję do Jezusa” 
ani potrzeby modlenia się Maryi. 

Tak bowiem wygląda „depozyt wiary” przekazany apo-
stołom przez ich Nauczyciela, Jezusa Chrystusa: 

„Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w  imię Ojca i  Syna, i  Ducha Świętego. Uczcie je zacho-
wywać wszystko, co wam przykazałem. A  oto Ja je-
stem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” 
(Mt  28,18-BT). Apostołowie uczyli ludzi zachowywać to 
wszystko, co przykazał im Chrystus i przypomniał Duch 
Święty zesłany w Pięćdziesiątnicę (J 16,13-14). „Depozytem 
wiary” jest więc Boże Słowo. Ten święty depozyt kończy się 
wraz Objawieniem św. Jana: 

„Świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księ-
gi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag 
opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów 
tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa 
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żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze” 
(Ap 22,18-19). Słowa te wypowiedział Chrystus: „Mówi Ten, 
który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce” (w. 20). 

Słowa Chrystusa w ostatniej księdze Pisma Świętego, na-
pisanej ok. 100 r. n.e., zamykają kompletny, wyczerpujący 
i wystarczający „depozyt wiary” przeznaczony przez Boga 
Kościołowi dla zbawienia całego rodzaju ludzkiego i prowa-
dzenia przez wszystkich wierzących owocnego i błogosła-
wionego życia wiary. Żadne nowe dogmaty wiary o Marii nie 
były i nie są Kościołowi potrzebne – dogmaty, których fun-
damentalną rolą jest utrzymanie ludzi w bałwochwalczym 
kulcie umarłego człowieka przeobrażonego w bóstwo. Do-
skonały „depozyt wiary” został skompletowany i zamknięty 
Objawieniem Jezusa Chrystusa, przekazanym przez ostat-
niego żyjącego apostoła. Nawet apostoł Juda zapewniał 
Kościół, że Boża wiara została raz na zawsze przekazana 
świętym przez Kościół apostolski:

„Umiłowani! ... uznałem za konieczne napisać do was i na-
pomnieć was, abyście podjęli walkę o  wiarę, która raz na 
zawsze została przekazana świętym” (Jud 3). A zatem już 
Kościołowi apostolskiemu „raz na zawsze” został przekazany 
depozyt zbawiających nauk wiary, który nie zawiera maryj-
nych doktryn głoszonych później przez papieski Rzym. I nie 
musiał ich zawierać, ponieważ doktryny wiary objawione 
przez Boga w Jego Słowie są w zupełności wystarczające do 
zbawienia i duchowego życia chrześcijan wszystkich wieków. 
Wielowiekowa działalność misyjna Kościoła, który nie głosi 
dogmatów maryjnych, jest najlepszym tego dowodem. 

Cytowany już „ojciec i  doktor Kościoła”, „święty prawo-
sławny i  katolicki” Bazyli Wielki (329–379) pisał, że chrze-
ścijanie ograniczali się do wiary przekazanej przez Pismo 
Święte, dodając, że każda nauka, która nie znajduje się w na-
tchnionym Bożym Słowie, jest grzechem:

„Co jest właściwe dla chrześcijanina? Wiara, która działa 
przez miłość. Co jest właściwe dla wiary? Pewne i niewzru-
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szone przekonanie o  prawdzie słów natchnionych przez 
Boga, którego nie zachwieje żadne rozumowanie, nawet jeśli 
byłoby wypowiedziane z naturalnych zasad lub przybierało 
pozory pobożności. Co jest właściwe dla wierzącego? Z całym 
przekonaniem stosować się do znaczenia Bożych słów i nie 
ważyć się nic odrzucać ani dodawać. Jeśli bowiem »każdy 
czyn, który nie pochodzi z wiary, jest grzechem« (Rz 14,23), 
jak mówi Apostoł, oraz »wiara jest ze słuchania, a słucha-
nie przez Słowo Boże« (Rz 10,17), to wszystko, co jest poza 
natchnionym Pismem, nie będąc z wiary, jest grzechem. Co 
jest właściwą miłością do Boga? Zachowywać Jego przykaza-
nia, mając na celu Jego chwałę” [Bazyli Wielki, Reguły Moralne, 
Reguła 80, pkt. 22, J.P. Migne PG, Paris 1857, Vol. 31, s. 868]. 

A to inna wypowiedź Bazylego: 
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem 

było Słowo” (J 1,1). »Było« wyklucza »nie było«, a  »Bóg« 
wyklucza »nie Bóg«. Wierz rzeczom, które zostały spisane 
w Piśmie, nie szukaj rzeczy, które spisane nie zostały. Ze 
względu na upadłego człowieka, Adama, Słowo-Syn Boży – 
stało się człowiekiem (por. J 1,14)” [Homilia przeciwko tym, którzy 
nas oczerniają 4, J.P. Migne, PG, Vo. 31, s. 1493].

Cytowany wcześniej „doktor Kościoła, święty Kościoła ka-
tolickiego, ormiańskiego koptyjskiego, prawosławnego, ewan-
gelickiego i  anglikańskiego” Cyryl Jerozolimski (315–386) 
powiedział wprost, że należy zignorować wszystkie pozabi-
blijne nauki tradycji dotyczące Maryi: 

„Nie zwracajcie uwagi na żadne umiejętności retorycz-
ne z  mojej strony, łatwo bowiem możecie ulec złudzeniu. 
Dopóki nie otrzymacie świadectwa proroków [Pisma Świę-
tego], nie wierzcie moim słowom! Jeśli was o  Dziewicy  
[Marii], miejscu, czasie, sposobie nie pouczy Pismo Święte, 
nie przyjmujcie świadectwa ludzi” [Cyryl Jerozolimski, Ka-
techeza XII.5, w: J.P. Migne, PG, Vol. 33, Paris 1857, s. 730-731].

Przez całe stulecia dla papiestwa wola ludu wyznające-
go nieewangeliczne wierzenia i nauki była wolą Boga, na-
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wola Boga zawarta w Piśmie Świętym zawsze była ich wolą. 
Uzasadnienie czwartego dogmatu w konstytucji Munificen-
tissimus Deus jest tego przykładem. W  obliczu tak wielu 
niepodważalnych faktów również Benedykt XVI przyznał, 
że przez kilkaset lat chrześcijaństwa nie istnieją jakiekol-
wiek świadectwa o wniebowzięciu Maryi – gdyż te z V–VI 
wieku pochodzą z odrzucanych i potępianych apokryfów. 

„Mamy świadectwa różnych autorów, pochodzące już 
z końca IV wieku i początku V wieku, mówiące, że Maryja 
przebywa w chwale Bożej z całym swoim jestestwem, z du-
szą i ciałem, ale to w VI wieku w Jerozolimie święto Matki 
Bożej – Theotókos, które zostało zatwierdzone na Soborze 
Efeskim w 431 roku, zmieniło charakter, stając się świętem 
Zaśnięcia, Przejścia, Przeniesienia, Wniebowzięcia Maryi” 
[Benedykt XVI, Castel Gandolfo, Rzym 15.08.2012]. 

Skoro do V–VI wieku nie ma w Kościele świadectw o wnie-
bowzięciu Marii, to tym bardziej nie można takimi nazwać 
pierwszych pism z tego okresu. Nazywanie fantasmagorycz-
nych i niedorzecznych apokryfów „świadectwami o wniebo-
wzięciu Maryi” to mariologiczna kazuistyka, która okazuje 
lekceważenie autorom Bożego Słowa i zwodzi wierzących. 
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Niewiasta z wieńcem  
z dwunastu gwiazd

R zymska mariologia powołuje się zwykle  
na ostatnią księgę Pisma Świętego – Objawienie św. Jana  
(Apokalipsę), która jakoby ma zawierać biblijny 

dowód na wniebowzięcie Marii i ukoronowanie jej na „Panią 
i Królową Niebios”. Chodzi o rozdział 12 tej proroczej księgi, 
przepowiadającej przyszłe wydarzenia w Kościele i na świe-
cie, którą apostoł Jan napisał około 95–100 r.n.e., a więc mniej 
więcej pięćdziesiąt lat po śmierci Marii. Przeczytajmy pierw-
sze dwa wiersze w przekładzie Biblii Tysiąclecia:

„Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta oble-
czona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wie-
niec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc 
bóle i męki rodzenia” (Ap 12,1-2 BT).

A to kilka katolickich komentarzy, z czego dwa biskupów 
Rzymu: 

„»I ukazał się – w tych słowach opisuje św. Jan objawienie 
Boskie – znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słoń-
ce, a księżyc pod jej nogami, a na głowie jej korona z gwiazd 
dwunastu« (Ap 12,1). Każdemu wiadomo, że owa niewiasta 
oznacza Maryję Dziewicę, która nietknięta żadną zmazą, 
poczęła naszego Mistrza Boskiego” [Pius X, Ad diem illum la-
etissimum, Rzym 2 II 1904, <www.piux.pl>];

„Zresztą uczeni scholastycy dostrzegli znak Wniebowzię-
cia Bogarodzicy Dziewicy nie tylko w różnych figurach Stare-
go Testamentu, lecz także w owej Niewieście odzianej w słoń-
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ce, którą oglądał św. Jan Apostoł na wyspie Patmos” [Pius XII, 
Munificentissimus Deus, Rzym 1.11.1950, <www.opoka.org.pl>];

„Kościół rzymski upatruje w  tym obrazie »triumf Matki 
Bożej Wniebowziętej wraz z duszą i ciałem«, czyli Marii uko-
ronowanej na »Królową Niebios«. A oto trzeźwe uwagi czoło-
wego biblisty katolickiego [ks. dr. Eugeniusza Dąbrowskiego], 
wskazujące na egzegetyczną wartość dowodu: »…według eg-
zegezy tradycyjnej niewiasta z 12 rozdziału Apokalipsy jest 
personifikacją Kościoła, upatrywanie w niewieście przyoble-
czonej w słońce bezpośrednio Matki Najświętszej sam tekst 
wyklucza w sposób kategoryczny. Jest w nim przecież mowa 
o  porodzie »w  boleściach«, co ze względów teologicznych 
do Matki Bożej nie może mieć zastosowania. 12 rozdział Apo-
kalipsy musi być tłumaczony przede wszystkim w  oparciu 
o symbolikę Starego Testamentu… A symbolika ta w sensie 
bezpośrednim, jeśli nie wyklucza, to czyni zbędnym upatry-
wanie w  tekście biblijnym sensu mariologicznego. Tak to 
rozumieli nie tylko dawniejsi egzegeci, ale i wielu współcze-
snych« (ks. E. Dąbrowski, Studia Biblijne, PAX 1952, s. 195-
197). Identyfikowanie ukoronowanej i  obleczonej w  słońce 
niewiasty z Marią, jako »Królową Niebios«, tekst »wyklucza 
w sposób kategoryczny«. Tym sposobem pogrzebany został 
rękoma katolickiego egzegety ostatni »biblijny« dowód wnie-
bowzięcia Marii” [J. Grodzicki, Kościół dogmatów i tradycji…, s. 188].

Zgodnie więc ze słowami długoletniego wykładowcy KUL 
ks.  prof.  Eugeniusza Dąbrowskiego  – pierwszego polskie-
go katolika, który otrzymał tytuł doktora nauk biblijnych – 
wszyscy katoliccy mariolodzy, teolodzy i duchowni, którzy 
w swoich publikacjach bądź homiliach głoszą, że niewiastą 
z Apokalipsy jest Maria, manipulują tekstem Pisma Święte-
go. Czyż ten największy polski katolicki biblista nie nazywa 
w istocie manipulatorami i kłamcami wszystkich mariolo-
gów, uporczywie wmawiających wiernym, że niewiastą opi-
sywaną w Apokalipsie jest Maryja?! Jaką wartość ma zatem 
ta niezliczona ilość obrazów i  rzeźb przedstawiających 
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Maryję „obleczoną w słońce i z księżycem pod jej stopami, 
a na jej głowie wieniec z dwunastu gwiazd”, które wypełnia-
ją tysiące rzymskich świątyń? Czy nie są one największym 
widocznym materialnym znakiem biblijnego oszustwa i ba-
łamutnego kultu człowieka, w który wprzęgli miliony wie-
rzących „fałszywi pasterze i prorocy” Kościoła? 

Tak wniebowzięcie Marii podsumowuje ks. prof. E. Dą-
browski: „Mówić o  wniebowzięciu Matki Bożej w  Starym 
czy Nowym Testamencie byłoby rzeczą bezprzedmiotową. 
Jest rzeczą jasną, że w dowodzie Biblijnym, w ścisłym zna-
czeniu mowy tutaj o wniebowzięciu być nie może” [Studia Bi-
blijne…, PAX 1952, s. 195-197]. 

W świetle tych słów ks. prof. E. Dąbrowskiego wszystkie 
mariologiczne rozprawy oraz katolicka „egzegeza biblijna”, 
próbujące na podstawie Pisma Świętego wykazać wniebo-
wzięcie Marii, są całkowicie bezwartościowe. Odnosi się to 
zatem także do słów Piusa X (1835–1914) z encykliki Ad diem 
illum laetissimum, opublikowanej z  okazji pięćdziesięcio-
lecia ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi, 
który tak pisał o Maryi w opisie Apokalipsy: 

„»I ukazał się – w tych słowach opisuje św. Jan objawienie 
Boskie – znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słoń-
ce, a księżyc pod jej nogami, a na głowie jej korona z gwiazd 
dwunastu« (Ap 12,1). Każdemu wiadomo, że owa niewiasta 
oznacza Maryję Dziewicę, która nietknięta żadną zmazą, 
poczęła naszego Mistrza Boskiego” [Pius X, Ad diem illum la-
etissimum, Rzym, 2 II 1904]. 

Ksiądz prof. Edmund Dąbrowski miał więc inne zda-
nie w  tej sprawie niż głowa Watykanu, jego poprzednicy 
oraz następcy, którzy nauczali lud, że niewiastą z rozdziału 
12  Apokalipsy jest Maryja. Nie tylko zresztą on, wielu bo-
wiem starożytnych katolickich „ojców i doktorów Kościoła” 
miało takie samo zdanie jak ks. prof. Edmund Dąbrowski. 

Hipolit Rzymski (170–235) nie widział w apokaliptycznej 
niewieście Maryi, lecz Kościół: 
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„O prześladowaniu i udręce, które spadają na Kościół ze 
strony przeciwnika, mówi również Jan: »I  ujrzałem znak 
wielki i  dziwny: niewiasta obleczona w  słońce, i  księżyc 
pod jej stopami, a  na jej głowie wieniec z  gwiazd dwuna-
stu, a jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia” 
(Ap  12,1-2)… Przez »niewiastę obleczoną w  słońce« rozu-
miał [Jan] bez wątpienia Kościół, obleczony w Słowo Ojca, 
które jaśnieje bardziej od słońca. Przez »księżyc pod jej sto-
pami« nawiązał do [kościoła] przystrojonego chwałą niebie-
ską niczym księżyc. Słowa: »na jej głowie wieniec z gwiazd 
dwunastu« odnoszą się do dwunastu Apostołów, którzy sta-
nowią fundament Kościoła. »A jest brzemienna i woła cier-
piąc bóle i męki rodzenia«: słowa te oznaczają, że Kościół 
nieustannie rodzi w sercach Słowo, chociaż na świecie do-
znaje prześladowania ze strony niewiernych” [Hipolit Rzym-
ski, O Chrystusie i Antychryście 60, 61, J.P. Migne PG, Vol. 10, Paris 1857, 
s. 780 B-D; zob. Henryk Pietras, Demonologia w nauce Ojców Kościoła, 
Źródła Myśli Teologicznej 17, WAM, Kraków 2000].

Podobnie wierzył i głosił Wiktoryn z Patawii (258–260), au-
tor wielu komentarzy, w tym do Apokalipsy, uważany za pierw-
szego egzegetę łacińskiego. W jego komentarzu czytamy:

„Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, 
mająca na głowie wieniec z  gwiazd dwunastu, brzemien-
na i wołająca z bólu i męki rodzenia, to starożytny kościół 
patriarchów, proroków i świętych Apostołów, wzdychający 
i doświadczający udręk wynikających z  ich pragnienia do 
czasu, kiedy to co z dawna zostało obiecane, wypełniło się 
pośród ich ludu, według ich własnego ciała. To, że niewiasta 
»obleczona [jest] w słońce«, oznacza nadzieję zmartwych-
wstania i obietnicę chwały. »Księżyc« odnosi się do upadku 
ciał świętych wynikającego z długu wobec śmierci, chociaż 
księżyc ten nie może nigdy zniknąć w całości. Tak samo jak 
życie ludzkie raz jest przygaszane, drugi raz wywyższane, 
tak i nadzieja tych, którzy śpią, nigdy nie gaśnie – jak nie-
którzy [mylnie] uważają – ale w ciemności świeci im światło, 
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jak gdyby księżycowe. »Wieniec z gwiazd dwunastu« wska-
zuje na koronę ojców, od których Duch miał przyjąć ciało, 
stosownie do ludzkich narodzin” [Wiktoryn z Patawii, Komen-
tarz do Apokalipsy 121.1, Codex Ottobonian latinus 3288A].

Z  kolei „święty i  ojciec Kościoła katolickiego” Metody 
z Olimpu (zm. 311 r.), nazywa kobietę z  Objawienia „naszą 
matką” i „królową”… nie ma jednak na myśli Maryi, lecz nie-
skalany Kościół Chrystusa, który jest Oblubienicą Pana (jej 
przeciwieństwem jest kobieta „nierządna”):

„Ubraną w  słońce kobietą, która ukazała się na niebie, 
kobietą przystrojoną w wieniec dwunastu gwiazd, pod sto-
pami której księżyc miał siedzibę, niewiastą ciepiącą bóle 
i  męki rodzenia,  z  całą pewnością i  zgodnie z  poprawną 
interpretacją jest nasza matka, dziewica, która w sobie sa-
mej posiada jakąś moc, inną od mocy jej dzieci, moc, któ-
rą prorocy w wizjach przyszłości nazywali już Jerozolimą, 
Oblubienicą, górą Syjonu albo świątynią i  przybytkiem 
Boga.  Jeśli bowiem chodzi o  ową moc, którą Duch zachę-
cał do wydania blasku… to jest nią Kościół, którego dzieci 
na skutek chrztu w  pełni zbiegają się zewsząd wprost do 
niego po zmartwychwstaniu, a on raduje się, przybierając 
niezachodzącą światłość, ubrany w jasność słowa jak w sza-
tę. W jakiż inny cenniejszy albo droższy strój wypadało się 
ubrać królowej, która powzięła światłość jako szatę, aby zo-
stać poślubioną Panu?... Wzniósłszy się przeto w górę oglą-
dajcie umysłem dostojną niewiastę, która jest jak dziewice 
przygotowane do ślubu, nieskalanym i  trwałym pięknem, 
wcale nie mniejszym od okazałości świateł, ubraną w samą 
światłość jak w szatę, z głową przystrojoną przez gwiazdy 
jak przez drogie kamienie (…) Jeśli więc chodzi o przykład 
księżyca, to Kościół opiera się na naszej wierze i na przy-
jęciu nas, aż »do czasu, gdy wejdzie [do niego] pełnia na-
rodów« (Rz  11,25); odczuwa on bóle rodzenia i odradza na 
nowo z  istot zmysłowych na istoty duchowe, i dlatego jest 
matką. Albowiem jak kobieta przyjąwszy nieukształtowane 
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nasienie mężczyzny po upływie określonego czasu rodzi 
pełnego człowieka, tak też można powiedzieć, iż  Kościół 
wciąż poczyna w sobie tych, którzy uciekają się do Słowa, 
a kształtując i modelując ich na obraz i podobieństwo Chry-
stusa, po upływie określonego czasu tworzy z nich obywa-
teli owych szczęśliwych wieków. Skoro więc Kościół rodzi 
tych, którzy są obmywani, to trzeba, by ustawicznie trwał 
przy tym obmyciu; dlatego też księżycem nazywa się jego 
działalność dotyczącą obmycia, ponieważ ci, którzy są na 
nowo odrodzeni, błyszczą odmłodzeni nowym blaskiem, to 
znaczy nowym światłem, a nazywa się ich w sposób opisowy 
»nowo oświeconymi« dlatego, że Kościół wciąż za pomocą 
cyklu Męki i wciąż nowej pamięci o niej ukazuje im ducho-
wą pełnię księżycową do czasu, aż pojawi się blask i dosko-
nała światłość Wielkiego Dnia” [Metody z Olimpu, Uczta, Mowa 
8, p. 5-6, PG, Vol. 18, J.P. Migne, Paris 1857, s. 146-148; zob. św. Metody 
z Olimpu, Uczta…, ATK, Warszawa 1980, seria PSP 24, s. 27-108]. 

„Maryi, Królowej Niebios”, nie widział w kobiecie z roz-
działu 12 Apokalipsy również Tykoniusz – znany chrześcijań-
ski pisarz żyjący w IV wieku. Jego komentarz do Apokalipsy 
cieszył się w rzymskim Kościele niezwykłą i długą popular-
nością, wywierając wpływ na późniejszych egzegetów. Jak 
pisze ks. Paweł Wygralak, „cała łacińska tradycja egzege-
tyczna począwszy od końca IV w. była zależna od komenta-
rza Tykoniusza” [P. Wygralak, Pastoralne Przesłanie Komentarza 
św. Cezarego z Arles do Apokalipsy św. Jana, KUL, Lublin 2017, VOX 
PATRUM 37, t. 67, s. 715-726]. 

W komentarzu Tykoniusz pisze: 
„»I wielki znak widziany był na niebie«, który teraz wi-

dziany jest w Kościele, Bóg przybrał ludzką formę. »Niewia-
sta« – mówi – »odziana w słońce i księżyc pod jej stopami«. 
Zauważyliśmy już, że ogólny koncept może dzielić się na 
wiele szczegółów, które są jednym i tym samym. Albowiem 
czym są niebiosa, tym jest świątynia w niebie, tym też jest 
niewiasta, w której [Jan] widzi Kościół, który w oczyszczają-
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cym chrzcie przyoblekł się w Chrystusa, »słońce sprawiedli-
wości« (Ml 3,20), jak poświadcza Apostoł Paweł: »Wszyscy, 
którzy zostali ochrzczeni w  Chrystusie, przyoblekli się 
w Chrystusa« (Ga 3,20)… Ale ponieważ wszystko co w Pi-
śmie Świętym dotyczy Kościoła… możemy również, w do-
brym tego słowa znaczeniu rozumieć księżyc jako Kościół. 
Jak napisano w  psalmach: »Raz przysiągłem na świętość 
moją, że nie skłamię Dawidowi. Potomstwo jego trwać bę-
dzie na wieki, a tron jego jak słońce przede mną, jak księżyc, 
ustanowiony na wieki, wierny świadek na niebie« (Ps 89,36-
38). I  znowu: »Piękna jak księżyc, promienna jak słońce« 
(Pnp 6,10), »i na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu« – to 
jest dwunastu Apostołów, których Chrystus umieścił jako 
koronę nad dwunastoma plemionami Izraela  na głowie 
Kościoła  i  ozdobił ją duchowymi klejnotami” [ks. Stanisław 
Adamiak, Eklezjologiczny charakter „Komentarza do Apokalipsy” do-
natysty Tykoniusza, Uniwersytet Gregoriański, 5 (2012), Rzym, s. 7].

Również nie widział Maryi w kobiecie obleczonej w słońce 
„święty Kościoła katolickiego” oraz „ojciec i  doktor Kościo-
ła” Augustyn (354–430), który objaśniając Psalm 142, nawią-
zał do tego właśnie obrazu. Augustyn wierzył, że niewiasta 
w rozdziale 12 Apokalipsy symbolizuje „państwo Boże” czy 
też „miasto Boże”, które wydało Jezusa, a jest nim Syjon, Je-
rozolima – czyli lud Boży, kościół. 

„Chodzi mianowicie o  to, że Pan i  Zbawiciel nasz Jezus 
Chrystus jest Głową swojego ciała… To jego porodziła owa 
niewiasta, by rządził lud rózgą żelazną. Ta niewiasta to staro-
żytne miasto Boże, o którym powiada Psalm: »Miasto Boże, 
chwalebne rzeczy są powiedziane o tobie« (Ps 87,3). Miasto 
to bierze początek od samego Abla, jak państwo złe od Ka-
ina. Starożytne to zatem jest owo państwo Boże, nieustannie 
cierpliwie znoszące ziemię, z  nadzieją wyczekujące nieba, 
które również nosi nazwę Jerozolimy i Syjonu… Dlatego też 
owa niewiasta była przyobleczona słońcem, samym słońcem 
sprawiedliwości, którego bezbożni nie znają… Zatem i przy-
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obleczona była słońcem, i  w  łonie nosiła chłopca, którego 
miała porodzić. On właśnie był założycielem Syjonu i rodzą-
cym się na Syjonie. Owa niewiasta, miasto Boże, chroniona 
była jego światłością, a brzemienna była jego ciałem. Słusz-
nie też i księżyc miała pod stopami, ponieważ deptała mocą 
śmiertelność ciała rosnącego i gnijącego. A więc sam Pan Je-
zus Chrystus jest Głową i ciałem” [za: Pisma starochrześcijańskich 
pisarzy, św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów 124–150, „Objaśnienie do 
Psalmu 142.3”, ATK, Warszawa 1986]. 

Do Maryi nie nawiązuje także inny „ojciec i  święty Ko-
ścioła katolickiego”, biskup Rzymu Grzegorz I, zwany Wiel-
kim  (540–604). W  swoim komentarzu do Księgi Hioba 
odwołał się do niewiasty z Apokalipsy, według którego re-
prezentuje ona obleczony prawdą Święty Kościół: 

„W Piśmie Świętym, kiedy używana jest przenośnia »słoń-
ca«, czasami oznacza ona Pana, czasami prześladowania, cza-
sami okazanie jakiegoś widzenia, ale czasami zrozumienie 
roztropnej sprawy. Albowiem przez »słońce« przedstawiany 
jest Pan...  Stąd też Jan opisuje »niewiastę ubraną w  słońce 
i  księżyc pod jej stopami« (Ap 12,1). Przez »słońce« należy 
rozumieć iluminację prawdy, a  przez księżyc, który gaśnie 
i wypełnia się co miesiąc, zmienność rzeczy doczesnych. Ale 
Święty Kościół, ponieważ chroniony jest blaskiem niebiań-
skiego światła, ubrany, jak gdyby w  słońce, gardzi wszyst-
kimi doczesnymi uciechami i  depcze księżyc pod swoimi 
nogami” [św. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, 
Księgi XXXIII-XXXV, Źródła monastyczne, t. 7, Kraków 2016, Księga 
XXXIV.14.25]. 

Nawet katoliccy apologeci twierdzą, że pierwszą osobą, 
która powiązała Maryję z kobietą z  rozdziału 12 Apokalipsy 
był żyjący w V wieku patriarcha Kartaginy Quodvultdeus 
(zm. ok. 454 r.) [zob. Trent Horn, The Case for Catholicism, San Fran-
cisco 2017, s. 177, Michael O’Carroll, Theotokos, A Theological Encyclo-
pedia of the Blessed Virgin Mary, Wilmingtom 1983, s. 375].  

W swoim dziele De Symbolo (Symbol wiary) pisał:
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„W Apokalipsie Apostoła Jana napisano, że »stanął smok 
przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć 
jej dziecię«. Niech nikt z was nie ignoruje faktu, że smo-
kiem jest diabeł; wiedzcie również, że niewiasta ozna-
cza Dziewicę Maryję, która będąc nieskalaną, wydała na 
świat naszą nieskalaną Głowę” [Quodvultdeus, De Symbolo 
III, za: R. Braun CCL 60, 349-363, Brepols 1976, zob. J.P Migne, PL, 
Vol. 40, s. 661].

Obecnie funkcjonującej katolickiej interpretacji „nie-
wiasty obleczonej w księżyc i słońce” przeciwstawiało się 
wielu zachodnich i  wschodnich „ojców”, doktorów teolo-
gii, pisarzy i biskupów. Również żyjący na przełomie VI/
VII wieku Andrzej z Cezarei, biskup Cezarei Kapadockiej, 
autor najstarszego na Wschodzie patrystycznego komen-
tarza do Księgi Apokalipsy, z  którego korzystało potem 
wielu komentatorów. Twierdzi on, że opisywane wydarze-
nia w Objawieniu św. Jana dotyczą wyłącznie czasów obec-
nych Janowi i przyszłych, dlatego uciekająca na pustynię 
[pustkowie] kobieta nie może być Marią, a dzieckiem Chry-
stus, ponieważ te wydarzenia rozegrały się na długo przed 
wydarzeniami opisanymi przez Jana. Biskup zebrał sta-
re greckie rękopisy i  wszystkie liczące się interpretacje 
Apokalipsy – m.in. Papiasza, Justyna, Ireneusza, Hipolita, 
Metodego, Apolloniusza, Euzebiusza, Epifaniusza, Bazy-
lego,  Grzegorza z  Nyssy  – i  okazało się, że według nich 
niewiastą z   rozdziału 12 nie jest Maria, lecz nieskalany 
i wierny Chrystusowi Kościół, przyodziany w słońce spra-
wiedliwości, którym jest Zbawiciel. 

Zdaniem biskupa Cezarei Kapadockiej, świadka tej błęd-
nej interpretacji szerzącej się w VI i VII wieku, bóle poro-
dowe niewiasty wyrażają trudy ponoszone przez Kościół 
w  celu duchowego odrodzenia nawracanych ludzi, dopó-
ki nie będzie w  nich ukształtowany Chrystus, natomiast  
narodzenie przez niewiastę (Kościół) syna jest symbolem 
narodzin członków Chrystusa.
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„Niektórzy wierzą, że niewiasta ta odnosi się ogólnie do 
Matki Bożej, która cierpiała z tego powodu, co miało wkrót-
ce nastąpić, zanim boskie narodziny [Jezusa] były jej zna-
ne. Jednak wielki Metody rozumiał znak ten [niewiastę] 
jako odnoszący się do świętego Kościoła, wierząc, iż to co 
zostało o niej [niewieście] napisane, nie pasuje do boskich 
narodzin Pana, ponieważ przyszedł On na świat już na dłu-
go przed tymi wydarzeniami.  Dobrze jest przytoczyć sło-
wa błogosławionego Metodego, który w swoim Sympozjum 
przez usta dziewicy Procylli ogłasza: »Niewiastą owiniętą 
w słońce jest Kościół, ubrany w samą światłość jak w szatę. 
Bo czym dla nas jest ubranie, tym dla niej jest światłość, 
a  czym jest dla nas złoto i  przejrzyste kamienie, tym dla 
niej gwiazdy, lecz daleko doskonalsze i  jaśniejsze od tych 
ziemskich«. Dalej Metody kontynuuje: »Kobieta ta… od-
czuwa ona bóle rodzenia i odradza na nowo z istot zmysło-
wych istoty duchowe, kształtując i modelując ich na obraz 
i podobieństwo Chrystusa«. Później dodaje: »Nie możemy 
uważać, iż owym narodzonym jest Chrystus: wszak dawno 
przed Apokalipsą dopełniła się tajemnica wcielenia Sło-
wa, a  Jan głosi wyrocznię o  teraźniejszych i  przyszłych 
sprawach«. Następnie pisze: »Musimy zatem przyznać, że 
Kościół odczuwa bóle porodowe i  rodzi ochrzczonych, jak 
mówi Duch przez Izajasza: Zanim odczuła skurcze poro-
du, uciekła i urodziła chłopca (Iz 66,7). Przed kim, jeśli nie 
przed smokiem umknął duchowy Syjon, aby zrodzić męski 
naród«. Nieco później kontynuuje: »I aby w każdym w spo-
sób duchowy urodził się Chrystus. Dlatego właśnie Kościół 
jest brzemienny i  odczuwa bóle porodowe do chwili, aż 
ukształtuje się w nas narodzony Chrystus, aby każdy święty 
przez uczestnictwo w Chrystusie narodził się jak Chrystus«. 
Dlatego też Kościół obleczony jest w słońce sprawiedliwo-
ści  (Ml 3,20). Pod stopami jej [czyli Kościoła] okiełznane 
jest zarówno światło Prawa, które podobnie jak księżyc, 
daje światło w nocy, jak i świeckie życie, które zmienne jest 
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niczym fazy księżyca. Na głowie nosi wieniec nauk i cnót 
apostolskich” [Andrzej z Cezarei, Komentarz do Apokalipsy, XII.1, 
Sermo 11, rozdz. 33, J.P. Migne, PG, Vol. 106, Paris 1863, s. 319-320]. 

Podobnie pisał w  komentarzu do Apokalipsy, w  którym 
wyjaśnia jej symbole i znaki, katolicki „święty i doktor Ko-
ścioła”, anglosaski benedyktyn Beda zwany Czcigodnym 
(672–735), uznawany za ostatniego z  „ojców Kościoła” za-
chodniego. Jego metoda egzegezy biblijnej obowiązywała 
w całym Kościele przez wiele wieków. 

„Na opis ten [Ap 12,1] powoływało się wielu papieży, w tym 
Pius X i Pius XII, wielu apologetów oraz ludzi, którzy znacz-
nie wpłynęli na zmianę historycznego podejścia do rozwoju 
doktryny chrześcijańskiej, jak Newman. Jednakże przez 
pierwsze kilka stuleci żaden chrześcijański pisarz ani Oj-
ciec Kościoła nie widział w niewieście obleczonej w słońce 
odniesienia do Maryi. Dopiero w V (Kwodwultdeus) oraz 
VI (Ekumeniusz) wieku znajdujemy pierwsze wzmianki 
potwierdzające mariologiczną interpretację, choć nawet 
wtedy były to pojedyncze przypadki, nieodzwierciedla-
jące powszechnej, większościowej opinii we wczesnym 
Kościele… ludzie tacy jak Hipolit, Wiktoryn, Metody, Ty-
koniusz, Augustyn, Hieronim, Cezary z Arles, Prymazjusz, 
Grzegorz Wielki, Andrzej z Cezarei, Beda Czcigodny czy 
Beato z Liébany potrafili, przystępując do egzegezy 12 roz-
działu Apokalipsy, skupić się na wyłączenie eklezjologicz-
nej interpretacji fragmentu, nigdy nie wspominając nawet 
słowem o  Maryi” [za: Doktryny maryjne we wczesnym Kościele. 
Wizja niewiasty z  Objawienia 12 w  świetle Ojców Kościoła, <www.
mlody-reformowany.pl>]. 

To, że dwa pierwsze wiersze rozdziału 12 Apokalipsy nie 
dotyczą Maryi, lecz czystego Kościoła (wiernego naukom 
Boga), potwierdza historia Kościoła i  następne wiersze 
tego rozdziału:

„I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przy-
gotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwie-
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ście sześćdziesiąt dni (w. 6); I dano niewieście dwa skrzydła 
wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, 
gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża” 
(w. 14); „I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby 
podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przyka-
zań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (w. 17).

W biblijnych proroczych okresach dni oznaczają lata, za-
tem w  tym wypadku chodzi o  okres 1260 lat prześladowań 
Kościoła Chrystusa. Prześladowania te zapowiada także sta-
rotestamentalna prorocka Księga Daniela, opisująca aż do 
powrotu Chrystusa na ziemię długą historię Bożego Kościoła. 
Historia chrześcijaństwa potwierdza ukazany Danielowi i apo-
stołowi Janowi proroczy okres 1260 lat papieskiej supremacji, 
w którym „czysta niewiasta” – Kościół zachowujący przykaza-
nia, nauki i wiarę Chrystusa, tzw. resztka (w. 17) – musiała się 
ukrywać „na pustyni” przed prześladowaniami Rzymu. Uzy-
skując w 538 roku władzę polityczno-religijną, papiestwo „roz-
poczęło wojnę ze świętymi” (Dan 7,21 BT) i „uciskało świętych 
Najwyższego”, którzy zostali „wydani w jego ręce na czas, dwa 
czasy i pół czasu” (Dan 7,25) – czyli na 1260 lat (1 czas = 360 
dni). Okres ten zakończył się w 1798 roku rewolucją francuską 
i upadkiem papiestwa wraz z aresztowaniem Piusa VI. 

„O długim okresie unii Kościoła z państwem i prześlado-
wań świętych – czyli Kościoła wiernego Chrystusowi – przez 
okres „czasu, czasów i  połowy czasu” piszą prorok Daniel 
i apostoł Jan. Obydwaj mówią o tym samym okresie, używając 
trzech różnych określeń: »czas, dwa czasy i pół czasu« (ra-
zem 3,5 roku = 1260 dni), »tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni« 
oraz »czterdzieści dwa miesiące« (1260 dni; zob. Dan  7,25, 
12,7; Ap 11,2-3, 12,6.14, 13,5). Ponieważ w biblijnej rachubie pro-
roczej 1 dzień oznacza 1 rok (Lb 14,34 BG; Ez 4,6 BT), chodzi 
zatem o 1260 lat” [A. Gowroń, Strażnicy niebiańskiej Świątyni, Posła-
niec Sądu, Warszawa 2021].

Zagadnienie to z dokładnym opisem wydarzeń prorocze-
go okresu 1260 lat wyjaśnia wiele publikacji [m.in.. Jonathan 
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Dunkel, Apokalipsa, Orion plus, Radom 2013; Konstanty Bulli, Księga 
Daniela, ZC, Warszawa 1966]. 

Choć katoliccy mariolodzy nie przestaną wmawiać wier-
nym, że „kobietą, która porodziła syna, jest Maryja”, to w apo-
kaliptycznym opisie niewiasta jest wyłącznie symbolem 
Kościoła, podobnie jak smok jest tutaj symbolem szatana 
(nie chodzi o prawdziwego smoka i nie chodzi o prawdziwą 
kobietę). Zwróćmy jeszcze uwagę na kolejność opisanych 
wydarzeń w omawianym tekście:

„I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody 
będzie pasał rózgą żelazną. I zostało uniesione jej Dziecię do 
Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie 
miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono 
przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni” (Ap 12,5-6 BT). 

Kobieta najpierw rodzi syna, potem jej dziecko zostaje 
zabrane (uniesione) do Boga i  do jego tronu (zmartwych-
wstanie Jezusa), a  na końcu kobieta ucieka na pustynię, 
aby ją tam żywiono. Jest oczywiste, że Maria nie zbiegła po 
zmartwychwstaniu Jezusa nigdzie na pustynię (np. do Egip-
tu) na trzy i pół roku (1260 dni). Apostołowi Janowi, który 
spisał Ewangelię ok. 95 r. n.e. i  zaopiekował się Marią po 
śmierci Jezusa, nie jest wiadome takie zdarzenie. 

Symboliczny jest również dalszy opis tej historii: 
„I  dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby po-

leciała na pustynię, na swoje miejsce, gdzie jest żywiona 
przez czas i  czasy [dwa czasy], i  połowę czasu, z  dala od 
węża” (w. 14 UBG). 

Rzecz jasna, nie Maria otrzymała skrzydła orła, ale prze-
śladowany przez węża Kościół (kobieta), aby mógł uciec 
przed prześladowaniami smoka. Niektórzy mariolodzy do-
patrują się wniebowzięcia Maryi nawet w symbolu skrzydeł 
orła oraz ucieczki kobiety na pustynię (do nieba) przed wę-
żem. Z tej absurdalnej interpretacji wynikałoby, że Maryja 
po swojej śmierci ucieka przed szatanem do nieba (gardziel 
pustyni), aby zapewnić sobie pożywienie. 
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Mariolodzy wieloma spekulacjami próbują uprawdo-
podobnić różne niedorzeczne koncepcje, aby za wszel-
ką cenę bronić kultu Maryi, który w  świetle biblijnej 
chrystologii (zwłaszcza o  zbawieniu ludzi i  ich uspra-
wiedliwieniu w  Chrystusie) jest niepotrzebny żadnemu 
chrześcijaninowi. Rzymska mariologia próbuje równie 
karkołomnie wyjaśnić cel i okres żywienia wniebowziętej 
Maryi przez 1260 dni. 

Obraz pustyni i ludu Bożego (Kościoła), który przebywa 
na pustyni przez pewien okres, gdzie jest chroniony i  ży-
wiony przez Boga, jest Biblii doskonale znany:

„Gdyż działem Pana jest lud jego, Jakub wyznaczonym mu 
dziedzictwem. Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym za-
wodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źre-
nicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad 
swymi pisklętami,  rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie 
młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowa-
dził go, nie było przy nim obcego boga” (Pwt 32,9-12). Właśnie 
na pustyni Izrael był żywiony przez Boga manną z nieba. 

Apokaliptyczny tekst precyzyjnie określa także to, kto 
jest żywiony na pustyni – „niewiasta jest żywiona”, a nie „oni 
są żywieni” (jakoby Maria z dzieckiem i Józefem). Nie może 
więc chodzić o Maryję z rodziną znajdującą się w Egipcie po 
narodzeniu Jezusa (tę koncepcję wciąż głosi część katolic-
kich duchownych), tylko o prześladowany Kościół Chrystu-
sa (sama niewiasta), którym na „pustyni” troszczy się Bóg. 

Przeczytajmy kolejne wiersze z rozdziału 12:
„I  wyrzucił wąż ze swojej paszczy za kobietą wodę jak 

rzekę, aby ją rzeka porwała. Lecz ziemia przyszła kobiecie 
z pomocą i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rze-
kę, którą smok wyrzucił ze swojej paszczy” (w. 15-16 UBG).

Czyżby żołnierze Heroda Wielkiego, którzy wyruszy-
li szukać i  zabić narodzonego Jezusa, zginęli w  Egipcie 
pokonani przez tamtejszy lud (wody symbolizują ludzi)? 
A może szatan ruszył ze swoim wojskiem (żywymi ludź-
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mi) za wstępującą po śmierci do nieba („gardzieli ziemi”) 
Maryją? Oczywiście, że nie. 

To, rzecz jasna, dalszy proroczy opis Kościoła, ukazany za 
pomocą symboli, który przedstawia wypuszczenie przez węża 
wojsk (ludzi) mających zniszczyć kobietę (Kościół), której z po-
mocą przyszła ziemia (kraje, narody) i ona pochłonęła wody 
(zwyciężyła wojska węża  – kierowane przez prześladowczy 
papieski Rzym). Jest to czytelny obraz potwierdzony historią 
papieskich wojen i krucjat wysyłanych przeciwko protestan-
tom i krajom protestanckim [zob. E. G.White, Wielki Bój, Orion Plus, 
ZC, 2020]. I ostatni wiersz z tego proroczego opisu:

„I rozgniewał się smok na kobietę, i odszedł, aby walczyć 
z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykaza-
nia Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa” (w. 17 UBG).

Jeśli niewiasta personifikuje Marię, to Kościół już dawno 
powinien zmienić dogmat o wiecznym dziewictwie Maryi, 
ponieważ powyższy werset wyraźnie informuje, że znaj-
dująca się na pustyni niewiasta miała jeszcze potomstwo. 
W oryginalnym greckim zapisie „potomstwo” wyrażone jest 
sformułowaniem: „pozostali z  nasienia jej”. Nawet w  sym-
bolicznym i  duchowym sensie trudno przyjąć, aby dzieci 
Maryi rodziły się z jej nasienia. 

Profetyczny opis z  rozdziału 12 Księgi Apokalipsy pre-
cyzyjnie koresponduje z  profetycznym tekstem z  Księgi 
Rodzaju 3,15, nazywanym powszechnie w chrześcijaństwie 
Protoewangelią. Przeczytajmy go:

„Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bę-
dziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego 
zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz 
jadł po wszystkie dni życia swego! I ustanowię nieprzyjaźń 
między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej po-
tomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę” 
(Rdz 3,14-15 BW). 

Ten sam tekst w szesnastowiecznym katolickim przekła-
dzie Biblii Jakuba Wujka:
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„Położę nieprzyjaźń między tobą: a  między niewiastą: 
i między nasieniem twem, a nasieniem jej: ona zetrze gło-
wę twoje, a ty czyhać będziesz na piętę jej” (BJW).

Nie trudno zauważyć różnicę w  przekładach z  innymi 
zaimkami osobowymi: „on” i „ona”.

Również w oryginalnym języku hebrajskim na określe-
nie potomka użyto zwrotu „jej nasienie”, co najlepiej oddaje 
przekład Izaaka Cylkowa:

„A nienawiść wzniecę między tobą a niewiastą, i między 
nasieniem twojem a  nasieniem jej; ono porazi ci głowę, 
a ty mu porazisz piętę!” (IC).

W  tekście hebrajskim występuje zaimek osobowy „on”, 
a nie „ona”, dlatego pogromcą szatana (węża) jest Mesjasz – 
potomek kobiety – a nie sama kobieta. 

Jest to pierwsze występujące w Biblii proroctwo mesjań-
skie, czyli pierwsza zapowiedź przybycia Mesjasza-Wybaw-
cy, którego misją jest pokonanie węża i wybawienie rodzaju 
ludzkiego. Wszystkie następne mesjańskie proroctwa biblij-
ne są rozwinięciem tego pierwszego, a zatem nie może się ono 
odnosić do Marii (i żadnego innego człowieka), która nie zba-
wiła rodzaju ludzkiego i nie pokonała szatana – jak bałamuci 
Pius IX w papieskiej bulli Ineffabilis Deus z 1854 roku, pisząc, 
że Maryja „niepokalaną stopą starła łeb jego [szatana]”. 

Tymczasem nie dokonał tego żaden inny człowiek oprócz 
Chrystusa. 

Również nie Maria została przez szatana „porażona w pię-
tę”, tylko na Golgocie Jezus, który po spełnieniu odkupień-
czej misji został przez Ojca wzbudzony z martwych. 

To Wulgata (łaciński przekład Biblii z  IV w.) zmieniła 
w tłumaczeniu tego tekstu rodzaj osobowy i zamiast ipsum 
conteret („ono zmiażdży”) wprowadziła rodzaj ipsa conteret 
(„ona zmiażdży), czym na długie wieki utrwaliła w Kościele 
tę błędną interpretację. Tym samym przyczyniła się do roz-
woju fałszywego kultu. W nowym przekładzie Wulgaty po-
prawiono to tłumaczenie, umieszczając w tekście właściwy 
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rodzaj  ipsum conteret  – „ono zmiażdży” [zob. LIBER GENE-
SIS – Nova Vulgata, Vetus Testamentum, <www.vatican.va>]. 

Współczesne katolickie przekłady Biblii (np. BT, BP, BWP) 
już poprawnie oddają ten fragment, tłumacząc go na „ono 
ugodzi cię w głowę” lub „ono zmiażdży ci głowę”. Nie wpły-
nęło to jednak w ogóle na zmianę w katolickiej katechezie 
utrwalonej fałszywej interpretacji tego tekstu, na korek-
tę maryjnego kultu i  usunięcie z  kościołów wizerunków 
i rzeźb Maryi stojącej na wężu, jak również na zmianę co-
dziennego nauczania tysięcy księży, kleryków i  duchow-
nych, dalej powtarzających wiernym, że Maryja została 
zapowiedziana już w  Raju, i  to „ona”  – a  nie „on”, Chry-
stus – zmiażdży stopą szatana. 

Powtarzana zatem również przez rzymskich mariologów 
interpretacja, że Maryja pojawia się w Protoewangelii w sen-
sie typicznym, jest całkowicie bezpodstawna. Maria w żaden 
sposób nie jest zaakcentowana i przepowiedziana w Proto-
ewangelii, tak jak nie jest w rozdziale 12 Apokalipsy.

Ponieważ nie można było zlekceważyć tak wielu wypo-
wiedzi katolickich „ojców, świętych i  doktorów Kościoła”, 
którzy podobnie jak apostołowie nie łączyli apokaliptycz-
nego tekstu z Maryją „obleczoną w słońce i księżyc pod jej 
stopami, a  na jej głowie wieniec z  gwiazd dwunastu” (Ap 
12,1 BT), stąd rzymscy nauczyciele musieli znaleźć bar-
dziej „przekonującą” wykładnię, która godziłaby te wyklu-
czające się wyjaśnienia. I rzecz jasna znaleziono „wspólny 
klucz interpretacyjny, integrujący oba punkty widzenia”, 
który łączy rzekomo Maryję oraz Kościół w obrazie kobie-
ty z rozdziału 12 Apokalipsy. Dlatego wprowadzono pojęcie 
„elastyczności symbolu”, które zakłada, że biblijny symbol 
może reprezentować nawet przeciwstawne obiekty! Tę wy-
godną i pożyteczną dla obrony maryjnego kultu wykładnię 
tak wyjaśnia biblista i demonolog Roman Zając:

„W  Kościołach protestanckich odrzuca się zdecydowanie 
pogląd, że mogłoby chodzić tutaj o Maryję. Opisane w 12 roz-
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dziale wydarzenia nie mogą bowiem dotyczyć historycznej 
osoby. Apokaliptyczna Niewiasta jest prześladowana i prze-
niesiona na symboliczną pustynię (Ap 12,5-6), gdzie, żywio-
na przez Boga, spędza 1260 profetycznych dni (Ap 12,6.14); 
ucieka przed Szatanem, który »odszedł, aby rozpocząć wal-
kę z resztą jej potomstwa« (Ap 12,17); jej potomstwem są zaś 
ci, którzy »strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Je-
zusa« (Ap 12,17)… Chciałbym jednak wyraźnie zaznaczyć, 
że w Kościele katolickim nie obowiązuje jakaś jedna jedy-
na wykładnia tego tekstu z  12 rozdziału Apokalipsy, którą 
obowiązani są przyjąć wszyscy katolicy. I  choć niektórzy 
katoliccy egzegeci widzą wyłącznie Maryję w obrazie brze-
miennej Niewiasty, inni mówią o Izraelu albo Kościele. Być 
może przyjmowanie jednego tylko sensu jest zbytnim re-
dukowaniem tej wizji. Ostatnio najczęściej przyjmuje się, 
że Niewiasta oznaczać może zarówno Izrael, Kościół, jak 
i Maryję. Jedno nie wyklucza drugiego (ani trzeciego)” [R. 
Zając, Niewiasta obleczona w słońce, 18.02.2005, <www.kosciol.pl>]. 

Ta koniunkturalna „egzegeza” lekceważy wciąż biblijną 
symbolikę oraz zasadę, że Pismo Święte samo wyjaśnia sie-
bie. Przeczy ona również katolickiemu dogmatowi o niepo-
kalanym poczęciu Maryi, bo nawet przy tak „elastycznym” 
odczytaniu symbolu niewiasty jako Maryi natchniony tekst 
sprawozdaje, że rodziła ona w  bólach  – a  te są skutkiem 
grzechu pierworodnego Ewy – jak również, że wydała dal-
sze potomstwo. Tymczasem dogmatyczna Maria jako „bez-
grzesznie poczęta” kobieta nie mogła rodzić w  bólach ani 
jako „zawsze dziewica” mieć potomstwa. 

W biblijnych proroctwach kobieta zawsze jest personifi-
kacją Kościoła  – ludu wiernego Bogu lub ludu niewierne-
go Mu i  wtedy nazywana jest nierządnicą, wszetecznicą. 
Proroctwo Rdz 3,15 nie jest więc zapowiedzią „triumfu Ma-
ryi i jej potomstwa nad szatanem i jego potomstwem”, lecz 
triumfu Chrystusa i  Jego potomstwa oraz walki szatana 
z Jego Kościołem. 
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Kończąc analizę tego apokaliptycznego obrazu, zacytuj-
my jeszcze słowa apostoła Pawła, które obalają całą katolic-
ką wykładnię o Maryi depczącej węża, nawiązując właśnie 
do Protoewangelii. Pod koniec listu pasterskiego do chrze-
ścijan w Rzymie apostoł pisze:

„Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszy-
mi stopami. Łaska naszego Pana, Jezusa, niech będzie 
z wami” (Rz 16,20). 

Słowa Pawła potwierdzają całą biblijną symbolikę Kościoła 
w obrazie kobiety, który tak samo odczytywali dawni katoliccy 
„ojcowie” i odczytują protestanci. Nie Maryja, lecz Bóg pokoju, 
Jezus Chrystus, o którym w innym liście Paweł pisze, że jest 
Głową Kościoła, a on Jego ciałem/członkami, zetrze szatana, 
co uczyni pod stopami Kościoła – swojej Oblubienicy. Zatem 
Zbawiciel dokona tego pod stopami „reszty potomstwa kobie-
ty”, czyli chrześcijan, „którzy zachowują przykazania Boga 
i mają świadectwo Jezusa Chrystusa” (w. 17 UBG).

Takie działanie Chrystusa ma głęboką wymowę, albo-
wiem na początku tragicznej historii ludzkości wąż zwiódł 
kobietę, lecz na końcu to kobieta wierna Chrystusowi zoba-
czy go pod swoimi stopami, a zetrze go jej umiłowany Ob-
lubieniec. 

Jak podkreślono, największym materialnym znakiem ma-
nipulacji dokonanej na fragmencie rozdziału 12 Apokalip-
sy (Ap 12) są setki tysięcy figur i obrazów znajdujących się 
w kościołach, przedstawiających Marię z wieńcem z dwuna-
stu gwiazd i wężem pod jej stopami. Miliony szczerych ludzi 
nieświadomie uczestniczy w najbardziej nieewangelicznym 
i bałwochwalczym kulcie człowieka stworzonym przez czło-
wieka, w  kulcie deprecjonującym i  zasłaniającym biblijny 
kult Jezusa Chrystusa – jedyny dopuszczony przez Boga. 

Innym widocznym materialnym znakiem mistyfikacyjnej 
egzegezy rozdziału 12 Apokalipsy, dokonanej przez rzym-
skich mariologów, jest europejska flaga, którą Rada Europy 
przyjęła 8 grudnia 1955 roku  – w  dniu uroczystości  Nie-
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pokalanego Poczęcia Maryi (choć planowano ją przyjąć 
9 grudnia), a w 1983 roku Parlament Europejski uznał ją za 
oficjalną flagę Unii Europejskiej. 

Flagę zaprojektował katolicki artysta  Arsène Heitz, dla 
którego inspiracją był medalik z „Matką Boską” okrytą nie-
bieskim płaszczem i  z  wieńcem z  dwunastu gwiazd nad 
głową. Szczegółowy układ i proporcje flagi opracował kon-
wertyta na katolicyzm Paul Lévy, dyrektor Departamentu 
Informacji Rady Europy, który uczestniczył w wyborze fla-
gi i  nadaniu jej ostatecznego kształtu.  Dwa lata wcześniej 
Rada Europy powołała Komitet Witraża Europejskiego, któ-
ry rozpisał konkurs na nowy witraż (poprzedni uległ znisz-
czeniu podczas bombardowania Strasburga w  1944 roku). 
Witraż miał nawiązywać do Maryi, której postać widnia-
ła w przeszłości na fladze tego miasta. Podczas ceremonii 
odsłonięcia „witraża europejskiego” w 1956 roku oczom wi-
dzów ukazał się witraż przedstawiający siedzącą Maryję 
z dzieciątkiem na kolanach, a nad jej głową emblemat Rady 
Europy – niebieskie tło z dwunastoma gwiazdami. 

„Tak oto Matka Boska Opiekunka Strasburga i  Niewiasta 
z 12 rozdziału Apokalipsy św. Jana połączone zostały z nową 
Europą… René Laurentin twierdzi, że flaga europejska 
jest dowodem specjalnej opieki roztaczanej przez Matkę 
Boską nad Europą. Jego dwa artykuły, które ukazały się 
w 1989 r. (»Maryja Panna i Europa. Sekret flagi« oraz »Fla-
ga europejska i Medalik Niepokalanej«), pokazują trwanie 
maryjnych znaczeń flagi europejskiej. Laurentin argumen-
tuje, że w przypadku ustanowienia tego symbolu mamy do 
czynienia z  kilkoma zbiegami okoliczności wskazującymi 
na maryjną interwencję. Są to: niebieski kolor przypisany 
Matce Boskiej, data powołania flagi, przypadająca na święto 
Niepokalanego Poczęcia, podobieństwo 12 gwiazd do tych, 
które pojawiają się w  Apokalipsie św. Jana...  Symboliczne 
połączenie cudownego medalika z  flagą europejską uwi-
doczniło się nie tylko w artykułach prasowych. W 1995 roku 
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na brukselskim lotnisku wybudowano kaplicę pod wezwa-
niem Matki Boskiej Europejskiej. Pierwsza Msza została 
odprawiona w niej 8 grudnia, w 40. rocznicę wyboru flagi 
Rady Europy… Poza oficjalnym, coraz bardziej spłaszcza-
nym, »urzędniczym« znaczeniem flagi europejskiej ciągle 
pulsuje więc zapomniany nurt znaczeń, które wiążą flagę 
europejską z Matką Boską” [Krzysztof Kowalski, Europy droga do 
gwiazd, Tygodnik Powszechny, 1(2791), 5.01.2003]. 

W  cztery dogmaty maryjne musi wierzyć każdy rzym-
ski katolik, inaczej będzie wyklęty przez biskupa Rzymu. 
Zapewnia o tym Marcin I  (649–655), który na synodzie la-
terańskim w  649 roku tak groził: „Jeżeli ktoś nie wyznaje 
według nauki świętych Ojców, że święta zawsze Dziewica 
i niepokalana Maryja jest właściwie i prawdziwie Boga Ro-
dzicielką, ponieważ samego Boga-Słowo zrodzonego z Ojca 
przed wszystkimi wiekami, a  w  ostatnich czasach w  spo-
sób szczególny i prawdziwy bez nasienia z Ducha Świętego 
poczętego, bez naruszenia dziewictwa porodziła i pozosta-
ła także dziewicą po narodzeniu  – niech będzie wyklęty” 
[Breviarium Fidei, Kan. 3, VI.28, KŚW, Poznań 1989, s.  240]. Warto 
zwrócić uwagę na użyty przez niego zwrot „według nauki 
świętych Ojców”, a nie „według nauki apostołów”. Dla bisku-
pów Rzymu autorytet „katolickich świętych Ojców” zawsze 
był ważniejszy od autorytetu apostołów. 

Katolików wątpiących w papieskie dogmaty maryjne po-
tępia także z całego serca Pius IX (1846–1878): 

„(…) na cześć i uwielbienie Bożej Rodzicielki, dla wywyż-
szenia wiary katolickiej i  rozkrzewienia religii chrześcijań-
skiej [rzymskiej], powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 
świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą [z dużej litery] 
ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymu-
je, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego 
poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmoc-
nego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknię-



ta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą 
przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią 
wytrwale i bez wahania wierzyć. Stąd też ci, co odważyliby 
się w sercu pomyśleć inaczej, niż zostało to przez Nas [z du-
żej litery] ustanowione, od czego niech Bóg zachowa, winni 
dobrze wiedzieć, że własnym wyrokiem potępili się, że ulegli 
rozbiciu w wierze i odpadli od Kościoła katolickiego, a nadto 
popadną tym samym w  kary ustanowione przez prawo 
[sic!], jeśli to, co czują na sercu, odważą się w jakiś sposób za-
znaczyć słowem, pismem lub okazać się na zewnątrz” [tamże, 
Ineffabilis Deus… VI.89, s. 269].

Z kolei Pius XII (1944–1958) zapewnia ich o gniewie Boga 
i apostołów, jaki na nich spadnie za powątpiewanie w czwar-
ty papieski dogmat maryjny:

„Dlatego jeśliby ktoś, czego niech Bóg broni, odważyłby 
się temu zaprzeczyć albo dobrowolnie poddawać w wątpli-
wość to, co zostało przez Nas zdefiniowane, niech wie, że 
odpadł od Boskiej i katolickiej wiary. (…) Niech więc nikt 
z ludzi nie odważy się naruszać tekstu tego Naszego orze-
czenia, ogłoszenia i określenia, ani też w niebacznej zuchwa-
łości sprzeciwiać się mu i  przeciwdziałać. Gdyby jednak 
ktoś spróbował się na to odważyć, niech wie, że narazi się 
na gniew Wszechmogącego Boga i świętych Jego Apostołów 
Piotra i Pawła” [tamże, Munificentissimus Deus… VI.105, s. 278]. 

Cytowany wcześniej niemiecki historyk i filozof, prof. Arthur 
Drews (1865–1935) tak podsumował historię maryjnego kultu, 
nie krytykując samych chrześcijan wierzących we „wniebo-
wziętą” Maryję, lecz przedmiot zabobonnej wiary, którą żądni 
władzy biskupi Rzymu wykorzystali dla swoich celów: 

„Kult Maryi to historia zgoła infantylnego zabobonu 
powstała z ludzkiej bezradności, z jezuickiego sprytu i ko-
ścielnej żądzy władzy, bezwstydnych fałszerstw, przeina-
czeń, arbitralnych interpretacji, omamień i  manipulacji; 
widowisko do płaczu i do śmiechu – prawdziwa boska ko-
media” [A. Drews, Die Marienmythe, Jena 1928, s. 181]. 
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Czekając na piąty dogmat

Rozmiar kultu Maryi przeraża nawet wielu 
rzymskich katolików – teologów, biblistów, duchow- 
nych, zakonników i  wiernych  – którzy wiedzą, że 

ten kult i mariologia „przez Maryję do Jezusa” (per Mariam 
ad Jesum) nie mają potwierdzenia w Słowie Bożym i histo-
rii starożytnego chrześcijaństwa, że deprecjonuje on Chry-
stusa jako Pośrednika i Orędownika i zatrzymuje wiernych 
przy Maryi zamiast przy Zbawicielu. Zdają sobie też spra-
wę, że to Chrystus powinien być centrum wiary, moralności, 
duchowości i pobożności chrześcijanina, tymczasem zosta-
ła nim w Kościele Maryja. 

Wiedzą również z  Ewangelii, że bez Chrystusa wypeł-
niającego codzienne życie chrześcijanina  – w  bezpośred-
nim połączeniu z  Nim bez pośredników, tak jak latorośl 
z krzewem winnym (J 15,1-8) – nie ma życia w Chrystusie i że 
„Chrystus musi być nam bliższy od najbliższych, od świę-
tych i od Marii” – jak domagał się niegdyś franciszkanin ks. 
Stanisław Celestyn Napiórkowski, który później wzmocnił 
swój głos na rzecz kultu maryjnego. W Polsce sanktuariów 
maryjnych jest trzy razy więcej aniżeli kościołów poświę-
conych Chrystusowi. Mariolodzy coraz odważniej także po-
wtarzają – za objawieniami maryjnymi – że to Maryja jest 
jedynym ratunkiem dla świata, a nie Chrystus, choć co in-
nego mówili apostołowie. 

Wiedząc, że katolicki kult Maryi nie ma podstaw bi-
blijnych, niektórzy teolodzy Kościoła powszechnego co 
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jakiś czas postulują przeprowadzenie reformy kultu, a na-
wet radykalnego chrystocentryzmu w  mariologii, która 
„wysunie” Chrystusa na pierwszy plan, ponieważ Maryja 
całkowicie Go przyćmiła. Pozostaje niestety tylko w sfe-
rze życzeń, aby ten postulat mógł się ziścić. Konieczne 
bowiem byłoby całkowite odrzucenie mariologii „przez 
Maryję do Jezusa”, która „przekierowuje” osoby wierzące 
z drogi Chrystusa na drogę Maryi. 

Leon XIII (1810–1903) jasno się o niej wyraził w encyklice 
Octobri mense: 

„To pozwala stwierdzić równie słusznie i prawdziwie, że 
absolutnie nic z  niezmierzonego skarbu z  wszelkiej łaski 
przyniesionego przez Chrystusa… z  rozporządzenia woli 
Bożej nie zostaje nam inaczej udzielone jak tylko przez po-
średnictwo Maryi. Jak do najwyższego Ojca nikt nie może 
przyjść inaczej niż przez Syna, prawie tak samo do Chry-
stusa nikt nie może mieć dostępu jak tylko przez Matkę 
[Maryję]” [Breviarium Fidei, VI.90, Poznań 1989, s. 270]; 

„Wezwawszy Go [Boga] w najwznioślejszych prośbach, zwra-
camy korny głos od tronu Jego majestatu do Maryi, zgodnie 
z tym prawem miłosierdzia i modlitwy, o którym już mówiliśmy, 
a które św. Bernardyn ze Sieny wyraził w tym zdaniu: »Wszel-
ka łaska, która bywa udzielona temu światu, przechodzi przez 
trzy stopnie: od Boga do Chrystusa, od Chrystusa do Najświęt-
szej Panny, od Najświętszej Panny do nas kolejno bywa udzie-
lana«” [Iucunda semper, ASS 27, Rzym 8 IX 1894].

Ci nieliczni rzymscy katolicy, którzy postulują reformę 
kultu maryjnego, krytykują mariologię zwłaszcza za sce-
dowanie na Marię Boskich własności i przywilejów, zasług 
zbawczych Chrystusa, a nawet atrybutów i cech Trójjedyne-
go Boga, w tym Ducha Świętego, który jest Pocieszycielem 
i obrońcą chrześcijan i jedynym na ziemi zastępcą Chrystu-
sa. Dotyczy to również modelu dostępu do Bożej łaski, jaki 
sprokurowała rzymska mariologia: grzesznik  Maryja 
Chrystus  Bóg Ojciec jako nieewangelicznego modelu teo-
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logicznego, zaliczanego do jednego z  grzechów głównych 
mariologii, sprzeciwiającej się jedynemu głoszonemu w Bi-
blii modelowi: grzesznik  Chrystus  Bóg Ojciec. 

Teolog katolickiej dogmatyki i historii dogmatyki, prof. Heri-
bert Muhlen odważnie krytykował katolicki model dostępu do 
Bożej łaski, wyrażany w doktrynie „przez Maryję do Jezusa”:

„Według poprawnej [biblijnej] teologii każda łaska prze-
chodzi od Ojca do Syna, od Syna do Ducha Świętego, od 
Ducha Świętego do nas, a  w  kierunku odwrotnym mamy 
przystęp do Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Duch Świę-
ty jest też naszym Opiekunem i Pocieszycielem, tymczasem 
czciciele Maryi jakby o tym nie pamiętali, mówią o Maryi 
w taki sposób, jakby przenieśli na nią funkcje Ducha Świę-
tego” [za: Zbigniew Sobczak, Słowo Prawdy, Warszawa 7-8/1996]. 

Część katolickich teologów, duchownych i wiernych ma 
dystans również do objawień maryjnych, w  których zja-
wa podająca się za matkę Jezusa czyni siebie (człowieka) 
nadzieją dla świata, ratunkiem dla ludzkości oraz uciecz-
ką grzeszników, których obdarza łaskami niczym Bóg oraz 
„wpuszcza” do królestwa niebieskiego tych, których nie wpu-
ścił jej „srogi i nieubłagany Syn”. Objawienia maryjne ukazują 
też Maryję jako obrończynię i ucieczkę grzeszników, która 
wyprasza u mściwego Chrystusa łaskę dla tych, których On 
zamierzał ukarać. To skrajnie odmienny obraz Chrystusa 
od tego, w jakim ukazują Go Ewangelie i apostołowie, któ-
rzy także zapewniają, że jedynym ratunkiem dla człowieka 
i świata jest Jezus Chrystus. 

Katolicki teolog, kardynał Yves M. Congar, uczestnik so-
boru watykańskiego II, w swoim trzytomowym dziele Wie-
rzę w Ducha Świętego, komentując cytowane wyżej słowa 
Leona XIII, który w  encyklice Octobri mense oznajmił, że 
żadna Boża łaska nie dochodzi do człowieka bez pośrednic-
twa Maryi, miał odwagę napisać: 

„Jest to oczywiście nie do przyjęcia (...) bo przypisuje-
my Maryi to, co należy do Ducha Świętego... Przypisuje-
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my jej ostatecznie, tytuły i rolę Pocieszycielki, Adwokatki, 
Obrończyni wiernych przed Chrystusem, który jest strasz-
liwym sędzią: ona pełni w stosunku do nas funkcje macie-
rzyńskie, dzięki czemu nie jesteśmy sierotami; ona objawia 
Syna, który z kolei objawia Ojca, Ona tworzy Jezusa w nas. 
Przecież to rola przypisywana Duchowi Świętemu! Nie-
którzy nazywają ją »duszą Kościoła«, który to tytuł również 
przynależy Duchowi Świętemu. Wreszcie wielu wierzących 
mówi o obecności w nich Maryi, o prowadzeniu ich życia 
przez Maryję, o  doświadczeniu jej w  ten sposób, jak do-
świadcza się Ducha Świętego i Jego natchnień” [tamże, Słowo 
Prawdy 7-8/1996].

Yves M. Congar wezwał rzymskich katolików do krytyki 
tych autorów i teologów katolickich, którzy z Maryi robią oso-
bę „zarządzającą” i „dystrybuującą” Bożymi łaskami, a także 
do krytyki wszystkich kościelnych tekstów, w których Maryja 
lub „Ojciec Święty” (papież) przejmują funkcje Ducha Święte-
go i Go zastępują. 

Te głosy sprzeciwu katolickich duchownych inspirowane 
przez Ducha Świętego nie są oczywiście mile widziane przez 
watykańską Kongregację Nauki Wiary, jak również nie prze-
bijają się przez silny i  opozycyjny głos franciszkanów-ma-
riologów, którzy przewodzą w  rozwijaniu kultu maryjnego. 
Kongregacja Nauki Wiary wycisza te głosy, a  poruszane 
problemy bagatelizuje lub nazywa „niedopatrzeniami” teo-
logicznymi czy też opisuje jako zjawisko dotyczące jedynie 
pobożności dewocyjnej niewielkiego kręgu wiernych. 

Krytyka franciszkańskiej mariologii przez część wier-
nych, także z kręgów akademickich, nie zatrzyma dawno 
obranego kierunku nieustannego rozwijania kultu Maryi, 
który już dawno zdegradował pozycję Chrystusa i Ducha 
Świętego i „okradł” Odkupiciela z Jego niezbywalnych atry-
butów, praw i przywilejów. W ciągu kilkunastu stuleci nie 
udało się to wszystkim oponentom, którzy występowali 
przeciwko niemu w Kościele katolickim. 
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Trzeba dużego samozaparcia, aby nie widzieć ogromu znisz-
czeń, jakich dokonał szatan w ciągu kilkunastu stuleci chrze-
ścijaństwa rękoma „Namiestników Chrystusa” z Rzymu. Głosy 
krytyki garstki katolickich biblistów, duchownych i wiernych, 
którzy poruszeni prawdą zawartą w Bożym Słowie mają odwa-
gę mówić o „wypaczeniach” w kulcie maryjnym i franciszkań-
skiej mariologii, nie zmienią odstępczego kursu, jakim podąża 
od wieków papiestwo. Watykan nigdy nie przywróci Chrystu-
sowi należytego miejsca i  kultu  – takiego, jaki przedstawia 
Nowy Testament i który cechował Kościół apostolski. Organi-
zowane „intronizacje i koronacje Chrystusa na Króla świata” 
przez niektóre grupy wiernych nic w tej sprawie nie zmienią, 
gdyż, po pierwsze, nie wpływają na porzucenie przez Kościół 
nauk fałszywej mariologii i na odrzucenie kultu Maryi, a po 
drugie, promują ideę teokracji rozumianą jako sprawowanie jej 
na ziemi przez rzymskiego „Namiestnika Chrystusa”. 

Organizatorzy tych akcji zapominają o słowach Jezusa, 
który mówił: „Królestwo moje nie jest z  tego świata... jed-
nak moje królestwo nie jest z tego świata” (J 18,36). Ci chrze-
ścijanie, którzy dążą do ustanowienia na ziemi królestwa 
Chrystusa, prędzej czy później będą narzucać państwu i jego 
obywatelom katolickie zasady i wartości we wszystkich sfe-
rach życia społecznego, wykorzystując do tego władzę świec-
ką. Nie zdają sobie sprawy, że Chrystus nie postępuje w ten 
sposób, a ich działania nie wzmacniają pozycji Chrystusa, 
lecz pozycję biskupa Rzymu, który od wieków wywyższa 
się ponad Niego. On zresztą sam od dawna powierza wszyst-
kich katolików, wszystkich ludzi i cały świat nie Chrystuso-
wi, lecz „Królowej Niebios”:

„O Maryjo, Matko nadziei... nie obawiamy się przeszkód 
i trudności; nie zniechęcają nas zmęczenie i cierpienia, po-
nieważ Ty towarzyszysz nam na drodze życia i z nieba czu-
wasz nad wszystkimi swoimi dziećmi, napełniając je łaskami. 
Tobie zawierzamy los narodów i misję Kościoła” [Jan Paweł II, 
modlitwa „Anioł Pański”, Rzym 15 VIII 2002];
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„Zwróćmy się z ufnością do Maryi... nam, pielgrzymują-
cym przez świat i zmierzającym do chwały niebios, Mary-
ja jako jaśniejąca gwiazda wskazuje drogę do ojczyzny, ku 
której podążamy... Nie tylko wskazuje nam drogę, ale sama 
nam towarzyszy i  jest dla nas »niebios błogą bramą«” [Jan 
Paweł II, przed modlitwą „Anioł Pański”, Rzym 15 VIII 1999];

„Zawierzmy się Tej, która – jak stwierdza sługa Boży pa-
pież Paweł VI – »wzięta do nieba, nie przestaje pełnić swej 
wstawienniczej i  zbawczej misji«. Do Niej, Przewodnicz-
ki apostołów, Podpory męczenników, Światłości świętych, 
skierujmy naszą modlitwę, prosząc Ją, by nam towarzyszy-
ła w tym ziemskim życiu, by pomagała nam patrzeć ku nie-
bu i  by pewnego dnia przyjęła nas u  swego Syna Jezusa” 
[Benedykt XVI, przed modlitwą „Anioł Pański”, Rzym 15 VIII 2010]; 

„Niech będzie chwała i dziękczynienie Bogu nade wszyst-
ko za najświętszą z istot stworzonych – Maryję... Maryja jest 
wzorem świętości... dlatego »przyświeca Ludowi Bożemu 
pielgrzymującemu jako znak pewnej nadziei i pociechy«... 
Radujemy się zatem, o Maryjo Wniebowzięta, kontemplując 
Ciebie, która otoczona zostałaś chwałą... w  Tobie widzimy 
ideał świętości, do jakiej Bóg wzywa wszystkich członków 
Kościoła. Twoje życie wiary wyraźnie wskazuje nam drogę 
ku duchowej dojrzałości i chrześcijańskiej świętości” [Jan Pa-
weł II, Homilia na placu św. Piotra, Rzym 1 XI 2000];

„Maryja wzięta do nieba nie oddaliła się od nas, lecz pozo-
staje jeszcze bardziej z nami, a Jej światło rzuca blask na nasze 
życie i na dzieje całej ludzkości. Przyciągani przez niebieski 
blask Matki, uciekajmy się z ufnością do Tej, która z wysoka 
patrzy na nas i roztacza nad nami swą opiekę. Wszyscy po-
trzebujemy Jej pomocy i wsparcia w zmaganiu się z próbami 
i wyzwaniami codzienności; potrzebujemy poczuć, że jest Ona 
naszą matką i  siostrą w  konkretnych sytuacjach życiowych 
[Benedykt XVI, przed modlitwą „Anioł Pański”, Rzym 15 VIII 2007].

Wskutek rozwijanego przez Watykan w  XX wieku kultu 
maryjnego, pobożności maryjnej, nabożeństw do Maryi oraz 
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wzrostu objawień maryjnych coraz większa liczba wiernych 
zaczęła się domagać ogłoszenia piątego dogmatu maryjnego. 
Skoro ogłoszono Maryję „Matką Boga”, „Dziewicą”, „niepoka-
laną grzechem”, „wziętą do nieba”, to powinno się ją również 
ogłosić „Współodkupicielką, Pośredniczką i Orędowniczką” – 
uważają wyznawcy Maryi. 

Głównym powodem nieogłoszenia przez Watykan w  dru-
giej połowie XX wieku piątego dogmatu maryjnego było jego 
zaangażowanie się w ruch ekumeniczny, o czym zdecydowano 
przed soborem watykańskim II. Rzym nie włączał się dotąd 
w ekumeniczne działania prowadzone przez Światową Radę 
Kościołów, w której dominowały Kościoły protestanckie, sto-
jąc na stanowisku, że jedyną drogą do jedności chrześcijan 
jest powrót na łono Kościoła katolickiego. Pius XI  (1922–
1939) w encyklice Mortalium animos napisał wprost, że po-
wołany przez protestantów ekumenizm wpływa negatywnie 
na wiarę. 

Podejście Watykanu do ruchu ekumenicznego zmieni-
ło się podczas pontyfikatu  Jana XXIII (1958–1963). Wtedy 
też zwołano sobór watykański II, nieprzypadkowo nazywany 
„ekumenicznym”. Już podczas przygotowań do soboru Waty-
kan powołał Sekretariat ds. Popierania Jedności Chrześci-
jan, któremu wyznaczono zadanie nawiązania współpracy 
z innymi Kościołami. Z jego inicjatywy zaproszono na sobór 
obserwatorów z Kościołów protestanckich i innych wspólnot 
chrześcijańskich. 

„Ekumeniczny sobór” miał pokazać innym Kościołom, jak 
papiestwu zależy na pojednaniu się chrześcijan. W tym celu 
„stawia most nad przepaścią” i zaprasza „odłączonych bra-
ci” do dialogu i współpracy nad wypracowaniem wspólnych  
stanowisk dogmatycznych. Rzeczywistość szybko pokazała, 
że wypracowywanie „wspólnych stanowisk” polegało na ta-
kim „dopasowywaniu” nieewangelicznych katolickich nauk 
wiary, aby sprawiały wrażenie, że nie różnią się zasadniczo 
od protestanckiej wykładni prawdy. 
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Strategicznym celem włączenia się Watykanu w  dialog 
ekumeniczny z „odłączonymi braćmi” było w rzeczywisto-
ści stępienie ostrza ich krytyki wobec niebiblijnych rzym-
skich dogmatów i  kultów, współpracujące strony bowiem 
znacznie mniej siebie krytykują. W jego interesie było rów-
nież przyjęcie wspólnego stanowiska, aby Kościoły nie po-
dejmowały działań zmierzających do konwersji wyznawców 
innych Kościołów do nich. Owocem wieloletniej współpracy 
ekumenicznej jest również postępujący zanik w protestanc-
kich kazaniach krytyki papieskich nauk wiary, w których do-
minuje obecnie temat miłości bliźniego i miłości Chrystusa, 
który „kocha wszystkich grzeszników”. Temat fałszywych, 
antychrystowych i  zwodniczych nauk wiary głoszonych 
przez Rzym oraz Bożego sądu nad ludźmi wypaczającymi 
Ewangelię Chrystusa i  łamiącymi przykazania biblijnego 
Dekalogu stał się ekumenicznym passé. 

Sobór watykański II wyznaczył Kościołowi zbliżenie eku-
meniczne również z charyzmatycznymi protestantami, czy-
li zielonoświątkowcami, którzy od kilkudziesięciu lat byli 
najbardziej ekspansywnie rozwijającym się Kościołem, co 
wzbudziło niepokój i zazdrość Rzymu. Do „ekumenicznego 
zbliżenia” między tymi Kościołami doszło przez „charyzma-
tycznego Ducha”, którego Kościół rzymskokatolicki przejął 
od zielonoświątkowców, co stało się już rok po soborze. Aby 
odciąć się od zielonoświątkowych skojarzeń, ruchowi temu 
nadano w  Kościele katolickim nazwę Odnowy w  Duchu 
Świętym [zob. Zwodnicza droga do Ducha Świętego, Posłaniec Sądu, 
Warszawa 2019].

Na soborze przyjęto dekret o ekumenizmie Unitatis redin-
tegratio (łac. Przywrócenie jedności), który zaproszonym na 
obrady „odłączonym braciom” miał pokazać zmianę stano-
wiska Watykanu wobec ruchu ekumenicznego – od sprze-
ciwu po pełną akceptację. Część Kościołów protestanckich 
dała się nabrać na papieską „jedność chrześcijan”, która 
nie jedna w prawdzie Chrystusa, lecz wykorzystuje ekume-
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niczną współpracę, ideę dialogu i tolerancji oraz nawiązane 
relacje, aby stworzyć odpowiedni grunt pod niekrytykowa-
nie niebiblijnych i antychrystowych dogmatów Rzymu. Eku-
meniczna strategia realizowana od soboru watykańskiego II 
przyniosła Watykanowi jeszcze jeden sukces – ruch ekume-
niczny został zdominowany („przejęty”) przez Kościół rzym-
skokatolicki, który dzięki temu może jeszcze lepiej realizować 
swoje cele wobec Kościołów niekatolickich.

Ekumeniczna działalność Rzymu rozwinęła się najbar-
dziej za pontyfikatu Jana Pawła II, który osobiście zaangażo-
wał się w organizowanie spotkań z przedstawicielami innych 
Kościołów i  religii. Z  jego inicjatywy zaczęto organizować 
międzywyznaniowe i  międzyreligijne ekumeniczne spotka-
nia modlitewne, podczas których zanoszone są „wspólne” 
modlitwy do rzekomo tego samego Boga. Są one do dzisiaj 
podtrzymywane przez lokalne Kościoły rzymskokatolickie, 
w których wciąż uczestniczą – zgodnie z intencją Jana Paw-
ła II – protestanci wciągnięci w ekumenizm Watykanu. 

Ruch ekumeniczny propaguje fałszywie pojętą jedność 
chrześcijan, która w imię współpracy i tolerancji poświęca na 
ołtarzu krytykę nauk wypaczających Boże Słowo oraz głosze-
nie „niewygodnych” dla drugiej strony prawd. Dlatego niektó-
rzy protestanci zaangażowani w ekumenizm głoszą w swoich 
Kościołach niebiblijne pojęcie jedności chrześcijan. W  bi-
blijnym ujęciu jedność chrześcijan istnieje tylko w  jedności 
wyznawanych prawd Chrystusa i Jego Słowa. Dopóki nie ma 
jedności w wyznawaniu Bożych nauk wiary, dopóty nie można 
mówić o jedności chrześcijan. Dotyczy to również dążenia do 
chrześcijańskiej jedności – ta może się wyrażać tylko na grun-
cie przyjmowania Chrystusowego Słowa i  odrzucania nauk, 
które są z nim sprzeczne. Chrześcijańską jedność określa wy-
łącznie wyznawanie tych samych nauk Chrystusowego Słowa.

Apostoł Jan wyraził się w tej sprawie bardzo dosadnie:
„Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce 

[Chrystusa], ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], 
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ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki 
nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiaj-
cie go, albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestni-
kiem jego złych czynów” (2J 1,9-11 BT);

„Kto mówi: Znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, 
kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo 
Jego, w  tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym 
poznajemy, że w Nim jesteśmy” (1J 2,3-4; zob. 3,24).

Również apostoł Paweł wyraził w tej kwestii podobne 
zdanie: 

„I jeśli znalazłby się ktoś – mniejsza o to, kto by to był: 
my sami czy jakiś anioł z nieba – kto głosiłby inną ewange-
lię niż ta, którą myśmy wam głosili – niech będzie przeklę-
ty. Już powiedzieliśmy to, a teraz jeszcze raz powtarzamy: 
niech będzie przeklęty każdy, kto by wam głosił ewangelię 
inną niż ta, którą otrzymaliście” (Ga 1,8-9 BWP), ponieważ 
„innej Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją 
wśród was zamęt i  którzy chcieliby przekręcić Ewangelię 
Chrystusową” (w. 6-7 BT). 

Z kolei Jezus powiedział, że ten, kto nie zachowuje Jego 
nauk, nie miłuje ani Jego, ani Ojca: „Jeśli Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę, a  Ojciec mój umiłuje go 
i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto 
nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A  na-
uka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie 
posłał, Ojca” (J 14,22-23 BT). Stąd jedynie wtedy, gdy „bę-
dziecie trwać w moim Słowie, będziecie prawdziwie mo-
imi uczniami” (J 8,31). Dlatego apostoł Piotr mówił: „Jeśli kto 
mówi, niech mówi jak Słowo Boże” (1P 4,11).

Jezus dodał jeszcze, że nie ma możliwości oddawania Mu 
czci, głosząc niebiblijne i  ludzkie nauki wiary: „Daremnie 
mi cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzki-
mi” (Mt 15,9.12). 

Dziś dla większości chrześcijan oddawanie Bogu czci 
wyraża się przede wszystkim w chwaleniu Go w pieśniach 
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i modlitwach uwielbienia, gdy tymczasem prawdziwą cześć 
oddaje się Bogu życiem prowadzonym zgodnie z Jego przy-
kazaniami i w posłuszeństwie Bożemu Słowu.

Arcykapłańska modlitwa Jezusa o Kościół, na którą powo-
łują się chrześcijanie zaangażowani w ekumenizm, również 
osadza jedność chrześcijan (także z Bogiem) na prawdach 
Bożego Słowa. Dzisiejsi wyznawcy ekumenicznej „jedności 
chrześcijan” zdają się nie dostrzegać tego najważniejszego 
elementu w modlitwie Jezusa o jedność Jego naśladowców:

„Uświęć ich w  prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą… 
A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni 
byli uświęceni w prawdzie [Słowa]. Nie tylko za nimi pro-
szę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu [świadczeniu] będą 
wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Oj-
cze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, 
by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś” (J 17,17-21). 

Jedność chrześcijan oraz jedność w Jezusie i Ojcu warun-
kuje życie w prawdzie, którą określa Boże Słowo. Dlatego praw-
dziwi czciciele Boga „oddają Ojcu cześć w Duchu i w prawdzie. 
I tylko takich pragnie mieć Ojciec” (J 4,23 BWP). 

To ekumenizm przeformułował ewangeliczną naukę o jed-
ności chrześcijan, podsuwając pojęcie jedności, która obejmuje 
nawet chrześcijan wyznających przeciwstawne (czyli wyklu-
czające się) nauki wiary, o ile tylko się spotykają. Osłabił on 
także krytykę Kościołów niekatolickich wobec niebiblijnych 
dogmatów Rzymu, a przez różne działania rozmył ich toż-
samość i  charakterystyczne posłannictwo, przekierowując 
je na zwiastowanie uniwersalnej „ewangelii krzyża i miło-
ści bliźniego” jako wspólnego i głównego „chrześcijańskie-
go” posłannictwa i dziedzictwa. „Ekumeniczna współpraca” 
prowadzona przez Rzym jest zapewne jedną z  przyczyn, 
że historyczne posłannictwo tych Kościołów jest stopnio-
wo unieczynniane. Narzucanie Kościołom jednej narracji 
ewangelicznej niewykraczającej poza zwiastowanie „mi-
łości Chrystusa i  miłości bliźniego” (z  niepotępianiem fał-
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szywych nauk wiary i unikaniem tematu sądu Bożego), jest 
skutkiem ruchu ekumenicznego.

Ponieważ ruch ekumeniczny pojawił się w „czasach koń-
ca”, jest zatem przede wszystkim wymierzony w ostatnie orę-
dzie Jezusa Chrystusa, kierowane do świata przed Jego po-
wrotem na ziemię – w ostrzegawcze trójanielskie poselstwo, 
które potępia fałszywe nauki „Babilonu”, przyjęte przez po-
wszechne chrześcijaństwo: 

„I  widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, 
który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkań-
com ziemi i  wszystkim narodom, i  plemionom, i  językom, 
i  ludom, który mówił donośnym głosem:  Bójcie się Boga 
i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, 
i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, 
i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł 
wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleń-
czej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym 
głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i  jego posągowi 
i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić 
będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gnie-
wu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych anio-
łów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki 
wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy od-
dają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje 
znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy 
przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,6-12). 

Trójanielskie poselstwo jest ostatnim orędziem nawróce-
nia kierowanym przez Chrystusa do wszystkich ludzi przed 
Jego powrotem, które zakończy już tylko ostatnie (ostatecz-
ne) wezwanie Boga o  opuszczenie przez nich „Babilonu” 
(Ap 18,1-2), gdyż po nim nastąpi spadanie na świat niszczy-
cielskich plag (nie będzie już wtedy możliwe nawrócenie 
z powodu zakończenia czasu Bożej łaski).

Piąty dogmat maryjny zamierzał ogłosić Pius XII (1944–
1958)  – ten sam, który ogłosił czwarty dogmat o  wniebo-
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wzięciu Maryi – gdy dowiedział się, że domaga się tego od 
niego Maryja w objawieniach Idy Peerdeman (tzw. Orędzia 
amsterdamskie, znane jako Objawienia Pani Wszystkich 
Narodów). Kongregacja Nauki Wiary przez wiele dekad 
nie wydawała opinii w sprawie tych objawień, dlatego kult 
Maryi jako Pani Wszystkich Narodów szybko się rozwinął, 
zyskując wielu wyznawców, zwłaszcza wśród duchownych. 
Dopiero w 2020 roku Kongregacja Nauki Wiary, przy szcze-
gólnym zaangażowaniu się w  tę sprawę liberalnego i eku-
menicznego papieża Franciszka Bergoglio, podjęła decyzję, 
aby nie uznawać tych objawień za autentyczne. Decyzja 
ta nie zatrzymała jednak kultu Pani Wszystkich Narodów 
wśród maryjnych katolików, ponieważ większość z  nich 
jest przekonana, że obecnie Watykanem rządzi frakcja li-
beralnych hierarchów i  loże masonów, którzy „zdradzają” 
tradycyjne katolickie nauki i  Maryję, aby nie zaszkodzić 
dialogowi ekumenicznemu z protestantami. 

O Maryi jako „Pośredniczce Wszystkich Łask” mówił nie 
tylko Pius XII (w encyklice O powszechnym Królowaniu Ma-
ryi: Ad Caeli Reginam), przed nim uczynił to Pius X (1903–
1914) w  encyklice  Ad Diem illum, a  wcześniej  – Leon XIII 
(1878–1903) w encyklice Octobri Mense. Postulat ogłoszenia 
Maryi „Pośredniczką i Współodkupicielką” podnoszono już 
podczas soboru watykańskiego I  (1869–1870), a  Benedykt 
XV (1914–1922) zezwolił w 1921 roku – na prośby belgijskie-
go kardynała Désiré-Josepha Merciera – obchodzić w bel-
gijskich diecezjach uroczystości Maryi Pośredniczki Łask 
Wszelkich. Aż do połowy XX wieku wszystkie międzynaro-
dowe kongresy mariologiczne popierały postulat ogłosze-
nia dogmatu o wszechpośrednictwie Maryi. 

Plany Piusa XII co do ogłoszenia piątego dogmatu prze-
rwała jego śmierć, a urzędujący po nim Jan XXIII (1958–1963) 
popierał już inny plan Watykanu – włączenia się w prote-
stancki ruch ekumeniczny, aby go wykorzystać do swoich 
celów. Po zwołaniu soboru watykańskiego II wielu biskupów 
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katolickich wciąż nalegało, aby sobór ogłosił Maryję Współ-
odkupicielką ludzkości, jednak tej kwestii nie dopuszczono 
na posiedzenie soborowe. W Konstytucji dogmatycznej Ko-
ścioła Lumen Gentium zapisano: 

„Toteż Sobór święty (...) nie zamierza przedstawiać pełnej 
nauki o Maryi ani rozstrzygać kwestii jeszcze nie całkowi-
cie wyjaśnionych pracą teologów” [Lumen Gentium, rozdz. VIII, 
par. 54, za: Sobór Watykański II: konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst 
polski, Poznań 1986, s. 158]. 

„Sobór nie używa wcale terminu współodkupicielka czy 
współodkupienie, (…) z tego względu, by nie włączać w swoje 
dokumenty kwestii teologicznych będących jeszcze w sta-
dium dyskusji, jak również z  motywów pastoralnych, bi-
blijnych i  ekumenicznych. Wspomniane bowiem terminy 
rzeczywiście drażnią naszych braci odłączonych, a  poza 
tym nie znajdują się w Biblii, a także przez swoją dwuznacz-
ność mogą powodować błędne rozumienie nauki o udziale 
Maryi w Odkupieniu. (…) Sobór woli mówić o «szlachetnej 
Towarzyszce Boskiego Odkupiciela» i o Jej «współdziałaniu 
w Odkupieniu»” [O.G. Simbula OFMConv, Rycerstwo Niepokalanej. 
Istota, teologia, duchowość, Niepokalanów 1994, s. 162].

To, że wtedy Watykan postanowił nie przedstawiać jesz- 
cze nauki o Maryi „Współodkupicielce”, nie oznacza, że 
zabronił mariologom kontynuowania pracy w tej kwestii. 
Posoborowa mariologia wyraźnie pokazuje, że te prace 
nigdy nie ustały. Aby częściowo zadowolić obecną na so-
borze frakcję domagającą się szybkiego wprowadzenia 
piątego dogmatu, w  dokumencie postanowiono nazwać 
Maryję „Pośredniczką i Orędowniczką”, choć nie „Pośred- 
niczką Łask Wszelkich”:

„Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się brać-
mi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i  narażonymi 
na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowa-
dzeni do szczęśliwej ojczyzny. Dlatego też do Błogosławio-
nej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, 
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Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki” [tamże, Lumen 
Gentium, par. 62].

Wielu rzymskich katolików nie było zadowolonych z ta-
kiego obrotu spraw, oczekiwali bowiem, że piąty maryjny 
dogmat jednak zostanie ogłoszony:

„W przygotowaniu Soboru Watykańskiego II komisja cen-
tralna przyjęła od biskupów około 600 »vota« (życzeń) bi-
skupów, którzy prosili, aby przyszły Sobór Powszechny 
rozwinął doktrynę o Najświętszej Maryi Pannie. Spośród 
nich 311 domagało się ogłoszenia dogmatu o Maryi Pośred-
niczce Wszystkich Łask, a 127 ogłoszenia innych definicji, 
na przykład dogmatu o Maryi Współodkupicielce. Nowa, 
ekumeniczna orientacja w  Kościele oraz posoborowe re-
formy stały się ciosem śmiertelnym dla rozwoju teologii 
o Matce Bożej. W dialogu międzyreligijnym z wyznaniami 
niechrześcijańskimi nie ma miejsca dla Maryi, a w dzia-
łalności ekumenicznej z  protestantami dogmaty Maryj-
ne są kamieniem obrazy. Można było sobie wyobrażać, że 
przynajmniej w  kontaktach z  Cerkwią Prawosławną Naj-
świętsza Maryja Panna nie będzie stanowiła »problemu«, 
lecz i tutaj napotkano na liczne przeszkody – prawosławni 
nie uznają dogmatów ogłoszonych w Kościele katolickim 
po pierwszych siedmiu-ośmiu Soborach Powszechnych” 
[ks. Karol Stehlin FSSPX, Niepokalana naszym ostatnim ratunkiem, 
Zawsze Wierni nr 1(32)/2000]. 

Katolicki duchowny myli się, sądząc, „że posoborowe re-
formy stały się ciosem śmiertelnym dla rozwoju teologii 
o Matce Bożej”. Nic bardziej mylnego. Sobór watykański II 
postanowił nie przyznawać nowych tytułów Maryi z powodu 
przyjęcia nowej strategii w walce z protestantyzmem za po-
mocą ruchu ekumenicznego. Watykan pragnął na soborze 
pokazać „braciom odłączonym” gotowość do dialogu i chęć 
porozumienia także w kwestii maryjnej, tematu najbardziej 
dla nich drażliwego. Jednocześnie wyznaczył dalszy rozwój 
kultu Maryi i mariologii.
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Tak wyglądało papieskie przemówienie po ogłoszeniu kon-
stytucji Lumen Gentium: 

„Oto myśl Nasza, Czcigodni Bracia, nie może nie wznieść 
się  z  uczuciem szczerej i  synowskiej wdzięczności ku Naj-
świętszej Dziewicy Maryi, ku Tej, którą z  miłością uznaje-
my za Opiekunkę tego Soboru, za Świadka naszych trudów, 
za naszą, najmilszą Doradczynię. Jej to, jako Niebieskiej Pa-
tronce – wespół ze św. Józefem – Papież Jan XXIII powierzył 
już od pierwszej chwili nasze ekumeniczne obrady. Ożywie-
ni tymi samymi uczuciami, w ubiegłym roku zapragnęliśmy 
złożyć Najświętszej Maryi Pannie uroczysty akt wspólnego 
hołdu, zgromadziwszy się w  Bazylice Matki Boskiej Więk-
szej, przed obrazem, czczonym tam pod chwalebnym mia-
nem – »Salus Populi Romani« (…) W tym roku hołd naszego 
Soboru został wyrażony w sposób jeszcze bardziej doniosły 
i znamienny. Ogłaszając dzisiaj Konstytucję o Kościele, któ-
rej szczytem i ukoronowaniem jest cały rozdział poświęcony 
Matce Bożej, słusznie możemy stwierdzić, że obecna Sesja 
kończy się niezrównanym hymnem chwały na cześć Maryi 
(…) Dlatego z sercem pełnym ufności i synowskiej miłości – 
aczkolwiek sami słabi i  niegodni  – wznosimy ku Niej nasz 
wzrok… O  Bogurodzico Dziewico, Najdostojniejsza  Matko 
Kościoła! Tobie powierzamy cały Kościół i Sobór Powszech-
ny. Ty, którą słodko nazywamy »Wspomożycielką Biskupów«, 
chroń i oręduj za Pasterzami Kościoła w ich apostolskim po-
słannictwie. Opiekuj się wszystkimi  kapłanami, zakonnika-
mi i  laikatem, którzy wspierają ich w  mozolnym trudzie… 
Spójrz łaskawym okiem na naszych braci odłączonych i racz 
nas zjednoczyć, Ty, która zrodziłaś Chrystusa, Pośrednika mię-
dzy Bogiem i ludźmi… Twemu Niepokalanemu Sercu, Bogu-
rodzico Dziewico, Oddajemy w końcu cały rodzaj ludzki. Pro-
wadź go ku poznaniu jedynego i  prawdziwego Zbawiciela: 
Jezusa Chrystusa. Oddal od niego kary za grzechy. Obdarz 
cały świat pokojem  – w  prawdzie, sprawiedliwości, wolno-
ści i miłości” [Paweł VI, Przemówienie na zakończenie III Sesji Soboru  
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Watykańskiego II, Rzym 21 XI 1964, w: WArchW, rok LV, nr 3, marzec 
1965, s. 49-56]. To Maryja jest patronką ekumenizmu. 

Wysyłanie do Rzymu petycji wiernych, księży, kleryków, za-
konników i zakonnic, teologów, biskupów i kardynałów w spra-
wie ogłoszenia ostatniego maryjnego dogmatu wciąż trwa. Nie 
wydaje się możliwe, aby nawet najbardziej zaangażowani eku-
menicznie protestanci zmienili stanowisko w sprawie dogma-
tów maryjnych, które są największą kością niezgody w dialogu 
ekumenicznym pomiędzy tymi Kościołami. 

Dlatego sobór wyznaczył mariologom zadanie, aby uza-
sadnili i opierali wszystkie katolickie nauki maryjne na Biblii 
oraz zintegrowali mariologię z chrystologią i z teologią o Ko-
ściele. Celem tej strategii było „uwiarygodnienie” Pismem 
Świętym kultu Maryi, aby niekatolickie Kościoły uchyliły 
szerzej drzwi na porozumienie w  sprawie jej kultu, szcze-
gólnie prawosławni i  luteranie, którzy wyznają już dwa ka-
tolickie dogmaty maryjne: o Maryi jako Matce Boga i Maryi 
Zawsze Dziewicy (odrzucają dogmaty o  niepokalanym po-
częciu i wniebowzięciu Maryi). 

Dlatego posoborowa mariologia przedstawia formułę „przez 
Maryję do Jezusa” w nowym świetle, aby nie raziła już tak bar-
dzo „braci odłączonych”, czyli nie wyglądała jak formuła kon-
kurencyjna dla jedynego pośrednictwa Chrystusa, o którym 
tylko uczy Pismo Święte. Mariolodzy nazywają ją nawet nową 
formułą, choć to wciąż ta sama formuła „przez Maryję do Jezu-
sa” tylko z „nakładką” nowego wyjaśnienia, aby przykryć sta-
re pojęcie i uwiarygodnić ją „zmiksowaną” zasadą pośrednic-
twa. Dlatego tłumacząc formułę „przez Maryję do Jezusa”, za-
pewniają, że nie chodzi już o konkurencyjne pośrednictwo Ma-
ryi wobec pośrednictwa Chrystusa, tylko o uczestnictwo Ma-
ryi jako Pośredniczki w „jedynym pośrednictwie Chrystusa”:

„Dziś, w okresie posoborowym, także dzięki dialogowi eku-
menicznemu, toruje sobie drogę inna formuła, w myśl której 
Maryja jest Pośredniczką w  Chrystusie; to znaczy w  zjed-
noczeniu z Chrystusem i w zależności od Niego uczestniczy 



158

w Jego jedynym pośrednictwie” [O.G. Simbula, Rycerstwo Niepoka-
lanej…, s. 158]. 

Trudności związane z ogłoszeniem dogmatu o Maryi jako 
Pośredniczce wszelkich łask (Mediatrix) i o Maryi Współ-
odkupicielce (Coredemptrix) pogłębia jeszcze i to, że mario-
lodzy odmieniają Maryję w zaimkach osobowych pisanych 
dużą literą – Ona, Jej, Niej, Nią, Ją, choć przez długie wieki 
całe chrześcijaństwo rezerwowało taką pisownię tylko dla 
Trzech Osób Bóstwa, podobnie czynią protestanci. Kilka 
przykładów takiej pisowni można przytoczyć z Konstytucji 
dogmatycznej Lumen Gentium soboru watykańskiego II:

„Wraz z Nią, wreszcie, wzniosłą Córą Syjonu, po długim 
oczekiwaniu spełnienia obietnicy, przychodzi pełnia czasu 
i nastaje nowa ekonomia zbawienia, kiedy to Syn Boży przyjął 
z Niej naturę ludzką, aby przez tajemnice ciała swego uwol-
nić człowieka od grzechu. Było zaś wolą Ojca miłosierdzia, 
aby Wcielenie poprzedziła zgoda Tej, która przeznaczo-
na została na matkę…” [Lumen Gentium…, rozdz. VIII, par. 55, 56];

„Niechaj wszyscy chrześcijanie błagają wytrwale Mat-
kę Boga i  Matkę ludzi, aby Ona, która modlitwami swymi 
wspierała początki Kościoła, także i  teraz w  niebie, wy-
wyższona ponad wszystkich świętych i aniołów, we Wspól-
nocie wszystkich Świętych wstawiała się u  Syna swego, 
dopóki wszystkie rodziny ludów, zarówno tych, które noszą  
zaszczytne imię chrześcijańskie, jak i  tych, co nie znają 
jeszcze swego Zbawiciela, nie zespolą się szczęśliwie w po-
koju i zgodzie w jeden Lud Boży na chwałę Przenajświęt-
szej i nierozerwalnej Trójcy” [tamże, VIII, 69].

Jak w powyższych tekstach, rzymska mariologia często 
stawia także w  jednym rzędzie „Przenajświętszą Maryję” 
i  „Trójcę Świętą”, gdy rozważa rzekome relacje zachodzą-
ce pomiędzy Maryją–Ojcem, Maryją–Synem i Maryją–Du-
chem Świętym. Sytuując Maryję obok Trzech Osób Bóstwa, 
mariolodzy podsuwają nieustannie domysł, że Maryja 
jest kimś więcej niż człowiekiem. Choć odrzucają zarzut 
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o traktowanie Maryi jako czwartą osobę Bóstwa, to w rze-
czywistości przedstawiają ją w taki sposób, jakby nią była. 
Potwierdza to monstrualny i  wciąż rozbudowywany kult 
Maryi, której przypisano atrybuty, przymioty, cechy i wła-
ściwości charakterystyczne tylko dla Trzech Osób Bóstwa. 
Potwierdza to również rozwijana nieustannie mariologia. 
Nieżyjący wykładowca KUL, prof. Antoni Nowak pisał, że 
Maryja była mieszkaniem Trójcy, a nawet weszła w związek 
małżeński z Bogiem! Oto fragment z jego pracy o Maryi: 

„Zarówno Trójca Przenajświętsza, jak i  Bogarodzica nie 
mogą być tematem głębokiej kontemplacji człowieka tylko re-
ligijnego. Tylko i wyłącznie homo novus zanurza się w niezgłę-
bioną miłość Trójcy Przenajświętszej oraz Tej, która jest Jej 
mieszkaniem… Maryja jest pierwszym człowiekiem w  dzie-
jach ludzkości, który dowiaduje się, że Jahwe nie jest potężnym 
osamotnionym »Ja«, lecz Communio Personarum, jest Ojcem, 
który ma Syna, a ten Syn ma od Niej przyjąć Ciało… Tak więc 
dopiero Maryja, która nosiła w sobie Syna Ojca Przedwiecz-
nego wchodzi w »małżeński związek« z Bogiem… Jan Paweł II 
pisze, że Maryja dostępuje najpełniejszego uczestniczenia 
w  odwiecznej tajemnicy, w  życiu wewnętrznym Boga, Ojca, 
Syna i Ducha Świętego... Jej macierzyństwo pochodzi od Boga 
Ojca, jest objawieniem troskliwości Ojca… Dlatego Maryja 
może mówić wraz z Bogiem Ojcem Synu mój… Tak więc cześć 
oddawana Maryi prowadzi do adoracji i  umiłowania Ojca… 
Ona jest najbardziej podatna na współpracę w dziele zbawie-
nia ludzkości, ponieważ jest najdoskonalej otwarta na każde 
tchnienie Ducha Świętego – jest Jego Oblubienicą. Oblubieni-
ca Ducha Świętego to najbardziej personalny tytuł Niepokala-
nej. Kto patrzy w twarz Chrystusa, ten widzi twarz Ojca (por. J 
14,9), kto wpatruje się w twarz Maryi, ten »widzi« twarz Ducha 
Świętego, bowiem tylko Ona jest Jego najwierniejszym odbi-
ciem, Jego Przybytkiem… Prawda o zstąpieniu Ducha Święte-
go na Niepokalaną, wzięcie Jej »w posiadanie« jest czymś, co 
nie sposób wyrazić naszym ludzkim słabym językiem, skoro 



160

nawet termin »Oblubienica« daleki jest od relacji tych Dwoj-
ga [sic!]… Dzięki Maryi Trójca Święta doznaje czci i chwały na 
całej ziemi… Maryja wyśpiewała Magnificat, który jest słu-
pem granicznym pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. To 
najpiękniejsza pieśń, jaką kiedykolwiek wyśpiewał człowiek 
zjednoczony z Bogiem. Centralnymi postaciami tegoż hymnu 
są Bóg oraz Niepokalana” [Antoni J. Nowak OFM, Maryja w relacji do 
Trójcy Przenajświętszej, Salvatoris Mater 2/3, 2000 Licheń, s. 228-247].

Mariolodzy zrobili z  „Przenajświętszej” Maryi „Oblubie-
nicę Ducha Świętego, którą On zapłodnił”, dlatego w swoich 
pracach przedstawiają Ducha Świętego i  Maryję niczym 
świętą parę małżeńską. Przedstawiają też Maryję jako wy-
brankę Boga–Ojca, z którego związku Matka Boska urodziła 
Bożego Syna, a  następnie przekazała Go na odkupieńczą 
Ofiarę (jak przekazał ją Bóg Ojciec). Rozważając i rozwijając 
podobieństwa między ojcostwem Wiekuistego Boga i macie-
rzyństwem Maryi (Matki Boskiej), mariolodzy próbują nadać 
macierzyństwu Maryi boską rangę podobną randze Bożego 
ojcostwa. Dlatego też nazywają Maryję „Matką żyjących” 
i „Matką życia”, aby podkreślić, że przez macierzyństwo Ma-
ryi i „Jej zgodę” na urodzenie Mesjasza, dar zbawienia i życia 
wiecznego przeszedł na ludzkość. Z tego właśnie powodu ma-
riolodzy proponują, aby obraz Boga jako Ojca został uzupeł-
niony obrazem Boga jako Matki. A zatem uważają pierwszy 
obraz za niepełny, niedoskonały.

Kiedy w swoich rozważaniach mariolodzy zestawiają Ma-
ryję z  którąś z  Osób Bóstwa lub z  Trójjedynym Bogiem, za-
pewniają czytelników, że ten wyjątkowy obraz Maryi, jej 
szczególna pozycja, czy też kult, „w żaden sposób nie zagra-
żają jedynej czci Ojca, Syna i  Ducha Świętego”. Przeciw-
nie – dodają – one tę cześć Ojca, Jezusa i Ducha Świętego 
podnoszą, wywyższają i rozjaśniają. Maryja zatem nobi-
lituje i podnosi rangę kultu Trójjedynego Boga! 

Nieustanne honorowanie i wywyższanie Maryi przez ma-
riologów oraz dowartościowywanie jej w kolejne Boskie przy-
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mioty, cechy i atrybuty, charakteryzuje posoborową mariologię, 
która zestawia ją z  Trzema Osobami Boga, nobilituje ją ich 
kosztem (a nawet ich jej osobą).

Na przykład Jan Paweł II zestawił Maryję z „Trójcą”, pi-
sząc, że ona „teraz w niebie... wstawia się u Syna swego, do-
póki wszystkie rodziny ludów... nie zespolą się szczęśliwie 
w pokoju i zgodzie w jeden Lud Boży na chwałę Przenaj-
świętszej i nierozdzielnej Trójcy” [Jan Paweł II, Encyklika Re-
demptoris Mater, 50, Rzym 25 II 1987, <www.vaticana.va>]. 

Również cytowany niewolnik Maryi, Ludwik Maria Gri-
gnion de Montfort mówi o Duchu Świętym, który „poślubił 
Maryję, by ukształtować Jezusa Chrystusa, Głowę wybra-
nych i Jezusa Chrystusa w wybranych, odtąd nigdy się Jej 
nie wyrzekł, ponieważ Ona zawsze była wierną i  płodną” 
[L.M. Grignion de Montfort, Traktat…, Częstochowa 1983, s. 9].

Także tu: „Bóg Duch Święty, który w Bogu nie jest płodny, 
to znaczy, który nie daje początku innej Osobie Boskiej, stał 
się płodnym przez Maryję, którą poślubił. Z Nią i w Niej, 
i przez Nią ukształtował swe Arcydzieło – Boga Wcielone-
go i aż do końca świata codziennie kształtuje wybranych 
i  członki Mistycznego Ciała Chrystusa” [Traktat…, Apostoli-
cum, Ząbki 2016, par. 20].

Mariolodzy odrzucają zarzuty, że upodobniają Maryję 
do Bóstwa i stawiają ją w jednym szeregu z Ojcem, Synem 
i Duchem Świętym, choć właśnie to czynią. Wśród maryj-
nych katolików nie brakuje także osób, które w modlitwach 
zanoszonych do Maryi proszą ją o przebaczenie grzechów, 
choć oficjalnie Kościół takiej doktryny nie sformułował. Nie 
znaczy to jednak, że nie sugeruje takiej możliwości, jak 
uczynił to w zawoalowany sposób Franciszek Bergoglio, na-
zywając Maryję „Matką przebaczenia”:

„Maryja jest Matką Boga, który przebacza, który daje 
przebaczenie i  dlatego możemy powiedzieć, że jest Matką 
przebaczenia… U  stóp krzyża Maria widzi swego Syna… 
W tym momencie słyszy słowa Jezusa, które wyrosły prawdo-



podobnie z tego, czego Ona sama Go uczyła w dzieciństwie: 
»Ojcze wybacz im, bo nie wiedzą co czynią«. W tym momen-
cie Maria stała się dla nas wszystkich Matką przebaczenia. 
Ona sama za przykładem Jezusa i z pomocą Jego łaski jest 
w  stanie przebaczyć tym, którzy zabijają jej niewinnego 
Syna” [Homilia w  Santa Maria Maggiore, Rzym 1.01.2016, Radio Wa-
tykańskie, Franciszek: Maryja Matką przebaczenia, <www.vaticana.va>]. 

Ogłoszeniu nowego dogmatu maryjnego będzie sprzyjać 
wzrost na świecie objawień i cudów maryjnych, które jedno-
cześnie uciszą w  Kościele głos oponentów kultu maryjnego. 
Jest więcej niż prawdopodobne, że objawienia maryjne zin-
tensyfikują się w okresie, gdy świat dotkną problemy na skalę 
dotąd niespotykaną – klimatyczne, społeczne, zdrowotne i eko-
nomiczne – i tuż przed powrotem Chrystusa. W objawieniach 
maryjnych zjawa podająca się za matkę Jezusa powtarza, że 
jest „jedynym ratunkiem dla świata” i tylko ona może w naj-
trudniejszym okresie historii Ziemi zaprowadzić ład i spokój 
na świecie. Pod jakim warunkiem? Gdy cały świat zostanie jej 
powierzony i przyjmie jej kult. 

Nowy dogmat maryjny najpewniej zostanie kiedyś ogło-
szony, to tylko kwestia okoliczności i czasu, kiedy się to stanie 
i w jakiej formie. Być może w wersji tyleż kompromisowej, co 
pokrętnej i zawiłej, aby zadowolić różne strony i aby trudno 
było jednoznacznie go zinterpretować – z elementami zaak-
ceptowanymi w  dialogu ekumenicznym, tradycyjnie katolic-
kimi i  liberalnymi. Ostatecznie chodzi zawsze o  to, aby kult 
Maryi się rozprzestrzeniał.

Planując wprowadzić nowe nauki wiary, biskupi Rzymu re-
agują tak samo na wewnętrzną krytykę katolickich teologów 
i duchownych, którzy im się sprzeciwiają. Kiedy rozważają ich 
wprowadzenie, nakazują krytykom milczeć i mówią, że niczego 
jeszcze nie ogłosili, lecz tylko badają sprawę, a gdy już je ogło-
szą, nakażą im milczeć, ponieważ sprzeciwiają się oficjalnej 
wierze Kościoła. 
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Od współcierpienia  
do współodkupienia 

T ylko osoba nieodróżniająca spekulatywnej  
mariologii od ewangelicznego świadectwa o  Ma-
rii nie dostrzeże teologicznej mistyfikacji w nauce 

o współcierpieniu Maryi z Jezusem na Golgocie w celu zba-
wienia rodzaju ludzkiego, czyli o jej współodkupicielstwie. 
Maryja mogła zostać współodkupicielką grzeszników wy-
łącznie w egzegezie tych mariologów, którzy od objawienia 
biblijnego z  jego fundamentalną zasadą „napisano”, „tak 
mówi Pismo”, „tak mówi Pan”, wyżej cenią swoje i ludzkie spe-
kulacje (zob. 1Kor 4,6-7; Łk 10,26; J 6,45, 7,38.42; Mt 4,4.6.10, 
26,24; Mk 1,2, 7,6, 9,12; Łk 2,23, 19,46, 22,37; Dz  1,20, 15,15; 
Rz 1,17, 4,3, 10,11, 11,2, 15,4, 1Kor 2,9; 1P 1,16; Hbr 10,7; Ga 3,16, 
4,30; Joz 1,8, 10,13, 23,6; Jer 25,13).

Maryja po raz pierwszy zostaje wprost nazwana współodku- 
picielką w XV wieku w anonimowym katolickim hymnie umiesz- 
czonym w modlitewniku dominikańskiego mnicha, św. Pio-
tra z Salzburga. Jednak pierwszym, który lansuje wiarę w Ma-
ryję współodkupicielkę, jest francuski opat Arnold z Chartres, 
uczeń Bernarda z Clairvaux (1090–1153). Pisze on tak:

„Razem oni [Chrystus i  Maryja] dokonali zadania Odku-
pienia człowieka... oboje złożyli Bogu jedną i  tę samą ofiarę: 
Ona ze krwi swojego serca, On ze krwi ciała... tak więc, razem 
z Chrystusem osiągnęła wspólny cel w zbawieniu świata” [Ar-
nold z  Chartres,  De Laudibus B. Mariae Virginis, za: Mark Miravalle, 
Z Jezusem, Dzieje Maryi Współodkupicielki, Allegro-Druk, Kamyk 2005].
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Podobne słowa wkrótce wypowie Ryszard od św. Waw-
rzyńca (zm. 1230): „To, czym Syn obdarzył świat przez Swo-
ją Mękę, Matka podarowała światu dzięki swej łączności 
z Jego Męką, dokonując pojednania winnych i grzeszników 
przez swoje współcierpienie, dokonawszy Odkupienia całe-
go świata rodząc Odkupiciela” [tamże, św. Ryszard od św. Waw-
rzyńca, De laudibus Beatae Mariae Virginis, 1.3, c. 12; w: Opera Sancti 
Alberti Magni, Vives, t. 36, s. 158].

Ponieważ postęp w rozwoju nowej wiary o współodkupi-
cielstwie Maryi nie przebiegał dość szybko, postanowiła się 
do niego włączyć zjawa podająca się za Marię, która ukazała 
się franciszkańskiej zakonnicy Brygidzie Szwedzkiej (1303–
1373). Katolicka zakonnica, którą Bonifacy IX w 1391 roku 
ogłosił „świętą”, wyjawiła, co Maria jej powiedziała: 

„Mój Syn i Ja odkupiliśmy świat jakby jednym sercem” 
[tamże, św. Brygida, Objawienia, L. I, c. 35, wyd. Rzym, ap. S. Paulinum, 
1606, s. 56]. Potem dodała, że sam Jezus potwierdził te słowa 
Maryi, gdy się jej objawił i powiedział: 

„Moja Matka i Ja zbawiliśmy człowieka jakby jednym Ser-
cem, Ja przez cierpienia Mojego Serca i Mojego Ciała, Ona 
przez boleść i miłość swojego Serca” [tamże, Objawienia, IX, c. 3].

Zjawa jeszcze odezwała się do Brygidy w te słowa:
„Rozważ, córko, cierpienia mojego Syna, którego członki 

były dla mnie jak moje własne i jak moje serce. (...) Gdy On 
cierpiał, czułam, jakby moje serce cierpiało (...). Gdy mój 
Syn był biczowany i przebijany, również moje serce było bi-
czowane i przebijane (...). Dlatego odważam się śmiało po-
wiedzieć, że Jego ból był moim bólem, że Jego serce było 
moim sercem. Jak Adam i Ewa sprzedali świat za jedno jabł-
ko, tak my – mój Syn i ja – odkupiliśmy świat jakby jednym 
sercem” [ks. Karol Stehlin, Odkupiciel i  Współodkupicielka, Zawsze 
Wierni nr 3/2007 (94)].

O  współodkupicielstwie Maryi (jej współcierpieniu z  sy-
nem na Golgocie dla odkupienia ludzkości) świadczyć ma to, 
że urodziła, karmiła i wychowała Jezusa, a stojąc przy krzyżu 
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„współcierpiała” i  „współpracowała” z  Chrystusem dla odku-
pienia grzeszników. Na ekumenicznym soborze watykańskim 
II ujęto to w następującym zapisie – złagodzonym na potrzeby 
dialogu ekumenicznego, choć wyrażającym tę ideę:

„Poczynając, rodząc, karmiąc Chrystusa, ofiarując Go w świą- 
tyni Ojcu i  współcierpiąc z  Synem swoim umierającym na 
krzyżu, w szczególny zaiste sposób współpracowała z dzie-
łem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla od-
nowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich” [Konstytucja 
dogmatyczna Kościoła, Lumen Gentium, rozdz. VIII, par. 61]; „Słusz-
nie tedy sądzą święci Ojcowie, że Maryja nie została czysto 
biernie przez Boga użyta, lecz że z wolną wiarą i posłuszeń-
stwem czynnie współpracowała w dziele zbawienia ludzkie-
go… jako Służebnica Pańska całkowicie poświęciła się tajem-
nicy Odkupienia, osobie i dziełu Syna, pod Jego zwierzch-
nictwem i wespół z Nim” [tamże, par. 56]. 

Przeczytajmy jeszcze słowa kilku biskupów Rzymu – Piu-
sa X (1835–1914), Benedykta XV (1854–1922) i Piusa XII (1876–
1958), którzy zapewniają, że Maryja jest współodkupicielką:

„Wynikiem tej wspólności uczuć i cierpień między Ma-
ryją a Jezusem jest to, że Maryja »zasłużyła na to, aby stać 
się Odkupicielką upadłej ludzkości« (Eadmeri Mon., De 
Excellentia Virg. Mariae, c. IX) i  stąd szafarką wszystkich 
skarbów, które Jezus nam uzyskał… Wszelako, ponieważ 
Maryja… uczestniczyła przez Jezusa Chrystusa w  dziele 
odkupienia, zasługuje  de congruo, jak mówią teologowie, 
jak zasłużył się Jezus Chrystus  de condigno” [Pius X,  Ad 
diem illum, 2 lutego, 1904 r., ASS 36:453‒54, w: Bogusław Kochaniewicz, 
Współodkupicielka czy matka odkupiciela?, Studia Theologica Varsa-
viensia 43 (2005) nr 2, UKSW, s. 43-65];

„Maria cierpiała i  niemal zmarła wraz ze swym cier-
piącym Synem; dla zbawienia ludzkości odrzuciła swe 
matczyne przywileje i  tak dalece, jak to od niej zależało, 
ofiarowała swego Syna boskiej sprawiedliwości, dlatego mo-
żemy powiedzieć, że wraz z Chrystusem zbawiła ludzkość… 
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Słusznie możemy powiedzieć, że Maryja odkupiła z Chry-
stusem rodzaj ludzki” [Benedykt XV, List apostolski, Inter Sodali-
cia, AAS 10:182, Rzym 22 III 1918];

„To, że była przy Nim ukrzyżowanym i umierającym, dzia-
ło się w zgodzie z Bożym planem. Bowiem wraz z cierpiącym 
i umierającym Synem doświadczyła Maryja wielkich cierpień 
i niemalże śmierci. (...) Z tej przyczyny każdy rodzaj łaski, któ-
ry otrzymujemy ze skarbca odkupienia, jest rozdawany jakby 
przez ręce tej samej Matki Bolesnej” [tamże].

Pius XII posunął się nawet do stwierdzenia, że Maria na 
Golgocie ofiarowała Bogu Ojcu Jezusa na zbawczą ofiarę: 

„Ona wolna od wszelkiej zmazy zarówno osobistej, jak 
i  pierworodnej dziedzicznej, zawsze najściślej z  Synem 
swym zjednoczona, ofiarowała Go na Golgocie Ojcu Przed-
wiecznemu wraz z całopalną ofiarą matczynych swych praw 
i matczynej swej miłości, jako nowa Ewa” [Pius XII, Mystici Cor-
poris, AAS 35:247, Rzym 29 VI 1943]. 

Powtarzając koncepcję o ofiarowaniu przez Marię na Kal-
warii swojego syna Bogu Ojcu (niczym Baranka Paschalnego), 
mariolodzy dodają, że Maryja dołączyła do niej współofia-
rę z samej siebie w postaci własnych cierpień, w ten sposób 
współodkupując razem z Jezusem rodzaj ludzki. Zatem zgod-
nie z  rzymską mariologią na Golgocie ofiarę złożyły trzy 
osoby: Syn Boży, ofiarując siebie, Bóg Ojciec, ofiarując Syna 
Bożego, i Maryja (Matka Boska), ofiarując także Syna Boże-
go. Jest to kolejny przykład pokazujący, w jaki sposób mario-
lodzy stawiają Maryję w jednym rzędzie z Osobami Bóstwa 
oraz „upodabniają” ją w działaniach do Boga. 

Choć w  owych podobieństwach ofiary i  cierpień Maryi 
z Jezusowymi mariolodzy nie powiedzą wprost, że Maryja 
ofiarowała siebie na odkup za grzeszników, w  istocie tak 
konstruują naukę o współcierpieniu, współodkupieniu, ofia-
rowaniu, orędownictwie i pośrednictwie Maryi, aby uczynić 
to podobieństwo jak najbliższe. Mariologia jest dziedziną 
rzymskiej teologii, która w szczególnie zamaskowany spo-
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sób okrada Chrystusa z  Jego unikalnych, niezbywalnych 
i jedynych zasług, przywilejów i praw. 

Żaden z XIX- i XX-wiecznych biskupów Rzymu nie tytuło-
wał tak często Maryi „Współodkupicielką”, jak czynił to Jan 
Paweł II. Pomimo wyraźnego kierunku obranego przez so-
bór watykański II, który ze względu na ekumeniczne cele 
wyznaczone wobec Kościołów niekatolickich zrezygnował 
z mówienia wprost o „Maryi Współodkupicielce” (choć da-
lej uzasadnia jej współudział w odkupieniu ludzkości, czyli 
współodkupicielską rolę, posługując się innymi sformuło-
waniami), Jan Paweł II nie był lojalny wobec soborowego 
orzeczenia, ponieważ w  swoich wystąpieniach nie unikał 
nazywania Maryi „Współodkupicielką”. 

W 1980 roku mówił do pielgrzymów i chorych:
„Nawet jeśli jesteśmy doświadczeni bólem, nie możemy 

nie cieszyć się w Bogu, który odziewa was w szatę zbawienia 
i  okrywa płaszczem świętości (por. Iz 61,10), żebyśmy po-
trafili przemieniać nasze cierpienie w pełną miłości ofiarę 
wzorem Maryi Współodkupicielki” [Jan Paweł II, Audiencja ge-
neralna, Rzym 10.12.1980, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 1646, 
vol. III, 2 (1980)].

Jan Paweł II powtórzył ten tytuł Maryi po audiencji 8 wrze-
śnia 1982 roku:

„Maryja, chociaż poczęta i urodzona bez zmazy grzecho-
wej, uczestniczyła w sposób przedziwny w cierpieniach swo-
jego boskiego Syna, aby być Współodkupicielką ludzkości. 
Wy o tym wiecie, że ból, jeżeli jest połączony z bólem Odku-
piciela, ma wielką i niezastąpioną wartość zbawczą” [Audien-
cja generalna, Rzym, 8 IX 1982 r., w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 
vol. V, 3 (1982), s. 404].

Innym razem, zwracając się do pielgrzymów udających 
się do Lourdes, życzył im: „Najświętsza Maryja, Współod-
kupicielka rodzaju ludzkiego obok swego Syna, niech wam 
dodaje zawsze odwagi i ufności” [Jan Paweł II, Na pielgrzymkę 
chorych. 24.03.1990, w: Insegnamenti Paolo II, Vol XIII, 1 (1990), s. 743]. 
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Z kolei w przemówieniu wygłoszonym w Aronie – w miej-
scu narodzenia „katolickiego świętego”, franciszkanina Ka-
rola Boromeusza – powiedział: 

„W sposobie, w jaki św. Karol zwraca się do Maryi Współ-
odkupicielki, znajdują się akcenty szczególnie odkrywcze” 
[Jan Paweł II, Przed modlitwą na Anioł Pański, Rzym 4.11.1984, w: Inse-
gnamenti di Giovanni Paolo II, vol. VII, 2 (1984), s. 1151]. 

Podobnie wyraził się w  1985 roku: „»Gorąco pragnąłem 
spożyć tę Paschę z wami« (Łk 22,15). Temu pragnieniu Od-
kupiciela odpowiada również nasze pragnienie, a  jest ono 
wspierane przez Maryję Współodkupicielkę, do której zano-
simy z miłością naszą modlitwę” [Jan Paweł II, Anioł Pański w Nie-
dzielę Palmową, Rzym 31.03.1985, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 
vol. VIII, 1 (1985), s. 890]. 

Ostatni raz Jan Paweł II nazwał Maryję Współodkupiciel-
ką w przemówieniu poświęconym św. Brygidzie Szwedzkiej 
(1303–1373): 

„Czciła Ją (Maryję) przede wszystkim jako Niepokalaną, 
Matkę Bolesną i Współodkupicielkę” [Jan Paweł II, Anioł Pański 
w rocznicę kanonizacji św. Brygidy, Rzym 6.10.1991, w: Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II, vol. XIV, 2 (1991), s. 756]. 

Katoliccy teolodzy broniący decyzji soboru watykań-
skiego II, kwestionującej w Konstytucji dogmatycznej Lu-
men Gentium zasadność nazywania obecnie Maryi 
Współodkupicielką, próbują oczywiście wytłumaczyć sło-
wa Jana Pawła II, w których tak tytułował Maryję. Problem 
nie jest błahy, ponieważ Kościół rzymski uczy, że Jan Pa-
weł II pełnił funkcję nauczycielską z mandatu Chrystusa 
i  przemawiał jako „Namiestnik Chrystusa”. Zatem albo 
w tej sprawie się mylił lub błądził, albo nie znał soborowe-
go stanowiska, w  co trudno uwierzyć, albo świadomie 
sprzeciwił się temu soborowemu zapisowi, gdyż jako nie-
wolnik Maryi (więcej na ten temat w rozdziale „Totus Tuus 
Maryjo!”), nie mógł swojej wiary w Maryję Współodkupi-
cielkę głośno nie wyrazić. 
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Jest pewne, że jako zwierzchnik Kościoła rzymskiego 
Jan Paweł II kilka razy sprzeciwił się temu oficjalnemu so-
borowemu orzeczeniu.

Teolodzy próbujący wytłumaczyć te „niefortunne” zda-
nia Jana Pawła II mówią, że papież nie wyraził tej wiary ex 
cathedra i podczas swych wypowiedzi nie zaakcentował, że 
przemawia jako nauczyciel. Nie podkreślał też – dodają – że 
zależy mu na uznaniu tej nauki oraz nie obligował nikogo do 
jej przyjęcia, w związku z czym nie wyrażał się wtedy autory-
tatywnie [zob. ks. Wacław Siwak, Problem „współodkupicielstwa” Maryi 
w nauczaniu Jana Pawła II, Salvatoris Mater 5/3, Licheń 2003, s. 141-165].

Takie tłumaczenie słów Jana Pawła II pokazuje tylko, jak nie-
poważnie niektórzy katoliccy uczeni traktują słowa zwierzch-
nika swojego Kościoła, jest bowiem jasne, że przemawiał 
na oficjalnych spotkaniach i  przekazywał wiernym wiarę 
w  Maryję Współodkupicielkę, której sobór watykański II 
wyraźnie nie chciał określać. 

Co więcej, Jan Paweł II wzywał również cierpiących rzym-
skich katolików, aby także oni stali się „współodkupicielami” 
ludzkości razem z Chrystusem, co tylko wyraziściej pokazu-
je, jak bardzo nie rozumiał prawdy biblijnej o odkupieniu: 

„Trzeba koniecznie przypomnieć wam wszystkim, bole-
śnie doświadczanych przez cierpienie, którzy mnie słucha-
cie, że wasz ból coraz bardziej jednoczy was z Barankiem 
Bożym, który »gładzi grzechy świata« przez swoją Mękę 
(J 1,29). A zatem wy również, poprzez zjednoczenie z Nim 
w  cierpieniu, możecie być współodkupicielami ludzko-
ści.  Znacie dobrze tę olśniewającą prawdę [sic!].  Nie 
ustawajcie w  ofiarowaniu swoich cierpień za Kościół, aby 
wszystkie jego dzieci żyły według swej wiary, były wytrwa-
le na modlitwie i  ożywione nadzieją” [L’Osservatore Romano, 
13 IV 1981, s. 6; w: M. Miravalle, Z Jezusem – Dzieje Maryi Współodkupi-
cielki, Allegro-Druk, Kamyk 2005];

„Zwracam się do obecnych tutaj chorych, jak i tych, któ-
rzy znajdują się na oddziałach szpitalnych, w domach opie-
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ki i w rodzinach: nie czujcie się osamotnieni, ponieważ Pan 
jest z wami i nigdy was nie opuści. Bądźcie odważni i silni: 
połączcie wasze bóle i cierpienia z męką Ukrzyżowanego, 
a  staniecie się współodkupicielami ludzkości, razem 
z Chrystusem” [tamże, Audiencja ogólna 13 I 1982]. 

Głosiciele maryjnego współodkupicielstwa oparli tę kon-
cepcję głównie na tezie, która mówi, że Maria współcierpiała 
razem z Chrystusem na Golgocie, gdy umierał za całą ludz-
kość i kładł za nią okup ze swojego życia. Twierdzą, że sto-
jąca przy krzyżu Maria ze względu na macierzyńską więź 
z synem była połączona w Jego cierpieniu krzyżowej ofiary 
składanej za wszystkich grzeszników, w  związku z  czym 
cierpiała za nich wspólnie z Jezusem, czyli „współdziałała” 
z Nim dla ich zbawienia. To ma oznaczać, że Maryja współ-
odkupiła ludzkość razem z Chrystusem. 

Zanim wykażemy, że ten spekulacyjny wywód całkowicie 
mija się z ewangelicznym świadectwem o odkupieniu i oparto 
go na fałszywych przesłankach, przeczytajmy kilka wypo-
wiedzi na ten temat. Podobnie jak innych mariologicznych 
nauk powstałych ze spekulacji, również tej nie wyznawał 
Kościół apostolski i  przez stulecia także Kościół poapo-
stolski. Patrystycznych „ojców Kościoła” i chrześcijańskich 
pisarzy temat „współcierpienia Marii z  Chrystusem” nie 
zajmuje w ogóle, ponieważ ledwie zajmowało ich cierpienie 
Marii. W cierpieniu matki Jezusa nie dostrzegali oni żadnej 
nauki dla Kościoła.

„Należy zaznaczyć, że w  dziełach patrystycznych mo-
tyw cierpień Matki Bożej występuje bardzo rzadko. Ojcowie 
i  pisarze kościelni zajmowali się głównie kwestiami zwią-
zanymi z  Bożym macierzyństwem Maryi, Jej całkowitym 
dziewictwem i świętością” [Jana Moricová, Rozwój nauki o istocie 
i roli cierpienia Maryi w dziele zbawienia, Salvatoris Mater 3/3, Licheń 
2001, s. 153, przypis 1].

Nawet kilkaset lat później „ojciec i  doktor Kościoła 
katolickiego” Ambroży z  Mediolanu (339–397), dzieląc 
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się wyłącznie prywatną opinią nieopartą na ewangelicz-
nym przekazie, pisał, że „Maryja zdawała sobie sprawę, 
że śmierć Syna przyniesie wszystkim zbawienie, dlatego 
była gotowa również własną śmiercią dodać coś do pu-
blicznej ofiary”, jednak Ambroży zaraz dodaje, że „męka 
Chrystusa nie potrzebowała [jej] pomocy” [Ambroży, Na 
obłóczyny dziewicy. Wykład o wieczystym dziewictwie Najświętszej 
Maryi, w: Teksty o  Matce Bożej. Ojcowie Kościoła łacińskiego, t. 2, 
Niepokalanów 1981, s. 54].

Jeszcze „w pierwszych wiekach średniowiecza temat cier-
pienia Matki Bożej poruszali na Zachodzie tylko nieliczni 
teologowie. Czynili to najczęściej w ramach komentarzy do 
tekstów biblijnych, szczególnie do Łukaszowego przekazu 
o proroctwie Symeona (por. Łk 2,33-35)” [J. Moricová, Rozwój 
nauki o istocie…, s. 154].

O współcierpieniu Maryi zaczyna się mówić w Kościele 
katolickim dopiero od XI wieku, i  to głównie w  zakonach, 
m.in. głoszą je takie osoby jak: pustelnik Piotr Damian/
Damiani (1002–1072), zakonnik Rupert z Deutz (1070–1135), 
wspomniany już zakonnik Bernard z Clairvaux (1090–1153) 
czy zakonnik Arnold z Bonneval (zm. ok. 1160), który stwier-
dził, że Chrystus i Maryja składali jedną i  tę samą ofiarę: 
„Ona, we krwi swego serca, On, we krwi swego ciała” [L. Me-
lotti, Maryja, Matka żyjących, Niepokalanów 1993, s. 112].

Ponieważ cierpienie Marii kłóciło się z rozpowszechnia-
nym przez zakony wierzeniem w jej niepokalane poczęcie, 
zgodnie z którym zachowana przez Boga od grzechu Ma-
ria nie mogła rodzić w bólach ani bólu odczuwać (ponie-
waż ból jest objawem grzesznej natury), dlatego zakonnicy  
wymyślili, że Maryja cierpiała jednak, ale wyłącznie z do-
pustu Boga i Chrystusa, podczas męki krzyżowej Jezusa. 
„Święty Kościoła katolickiego” zakonnik Wincenty Ferre-
riusz (ok. 1350–1419) tak pisał: 

„Mocą szczególnego przywileju Chrystus zlitował się 
nad Matką, aby urodziła Go bez bólu i  wbrew zwyczaj-
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nemu biegowi natury. Podobnie nie odczuwała Ona bó-
lów podczas swojej śmierci. [...] Natomiast wszystkie bóle 
rodzenia i  śmierci przyszły na Nią podczas męki Syna” 
[J. Salij OP, Teksty o Matce Bożej. Dominikanie średniowieczni, t. 4 , 
Niepokalanów 1992 , s. 123].

Z mariologii tej płynie zatem wniosek, że z niepokalanej 
grzechem Maryi Bóg zdjął ochronną „tarczę” podczas śmier-
ci Syna, aby „przenieść” na nią odjęte jej wcześniej „wszyst-
kie bóle i cierpienia”, dzięki czemu będzie mogła na Golgocie 
„współcierpieć z Chrystusem” za grzeszników i razem z Nim 
dokonać ich współodkupienia. Z tej niedorzecznej mariolo-
gii wynika wprost, że to Wiekuisty Ojciec i Syn zesłali na 
Golgocie cierpienia na Maryję, a uczynili to w tym celu, aby 
mogła razem z Odkupicielem współcierpieć i współodkupić 
rodzaj ludzki. 

Ta spekulacyjna średniowieczna koncepcja była odpo-
wiedzią na problem, jaki powstał w  wyniku pojawienia się 
wiary w  niepokalane poczęcie Marii, która jako „Niepoka-
lana grzechem” nie mogła cierpieć, choć jak każdy człowiek 
zapewne cierpiała i musiała cierpieć, aby mogła być Współod-
kupicielką. Aby pogodzić wynikłą sprzeczność, mariolodzy 
wymyślili, że Bóg, zachowując „świętą” Maryję od grzechu 
pierworodnego i wszelkiego grzechu, nie zachował jej jednak 
od skutków grzechu pierworodnego, czyli od cierpień. Jest to 
kolejny przykład pokazujący, jak krzewiciele kultu maryjne-
go przypisują Bogu własne spekulacyjne, niedorzeczne kon-
cepcje, które przeczą naukom Pisma Świętego, aby godzić 
fałszywe nauki wiary przyjęte przez Kościół.

Rzymska mariologia zamieniła więc macierzyńskie cier-
pienie matki oglądającej śmierć syna na jej „współcierpie-
nie” z Mesjaszem cierpiącym za grzeszników, a następnie 
jej „współcierpienie” zamieniła na „współodkupienie” rodza-
ju ludzkiego. Z matki cierpiącej wyłącznie z powodu straty 
syna zrobiono współodkupicielkę, która miała udział w od-
kupieniu wszystkich grzeszników! 
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Na protestancką krytykę nauki o  współudziale Maryi 
w  odkupieniu upadłej ludzkości i  tytułowania jej Współ-
odkupicielką (wbrew orzeczeniu soboru watykańskiego II 
większość katolickich duchownych i wiernych wciąż tak ty-
tułuje Marię) mariolodzy odpowiadają, że nie twierdzą, iż 
Maryja ma równy z Jezusem udział w odkupieniu ludzi, lecz 
że jej uczestnictwo w odkupieniu jest drugorzędne i podpo-
rządkowane odkupieniu Chrystusa. 

Odpowiedź taka jest nie do przyjęcia, albowiem opiera-
jąc się na fałszywej tezie, tylko pozornie wywyższa ona od-
kupienie Jezusa Chrystusa (Jezus ma większy w nim wkład 
niż Maryja), choć w  rzeczywistości cały czas dewaluuje 
i  poniża Jego odkupienie. Zgodnie z  nauką Pisma Święte-
go akt odkupienia rodzaju ludzkiego dokonany na Golgocie 
jest wyłącznym dziełem Jezusa Chrystusa, który nie potrze-
bował pomocy żadnego człowieka (jego zasług) w złożeniu 
siebie na okup za grzeszników, także w cierpieniu dla ich 
zbawienia. Wszystkie zbawcze zasługi, jakie spełniły się w celu 
odkupienia rodzaju ludzkiego, należą do Jezusa Chrystusa. 
Nikt z  ludzi, nawet matka, nie wniósł żadnych własnych 
zasług w to, czego Jezus dokonał na Golgocie. 

Mariologia Rzymu jest nieustannie zapładniania nowymi 
spekulacyjnymi koncepcjami, wymyślanymi przez mariolo-
gów zgodnie z celem, jaki wyznaczył im sobór watykański II 
oraz Jan Paweł II, które cechuje świętokradztwo i lekceważenie 
nauk Bożego Słowa. Jedna z tych koncepcji mówi nawet, że choć 
Maria nie krwawiła i nie konała na Golgocie, a tylko patrzyła na 
krwawiącego i konającego syna, jej cierpienie nie było wcale 
mniejsze od cierpień Jezusa, ono jedynie miało inny charakter. 
Choć nie brakuje też głosów, że cierpienie matki było większe 
niż cierpienie syna. Myślenie takie ilustruje odpowiedź udzie-
lona jednemu z czytelników najstarszego w Polsce katolickiego 
tygodnika „Przewodnik Katolicki”. W liście do redakcji czytel-
nik wyraził swoje wątpliwości dotyczące zrównywania przez 
Kościół cierpień Maryi z cierpieniem Jezusa. 
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„Rozumiem, że jak [Maria] widziała mękę i śmierć Je-
zusa, swojego Syna, to na pewno cierpiała z tego powodu. 
Lecz mówienie o współcierpieniu mi tu nie pasuje. Prze-
cież nad Maryją nie znęcano się fizycznie, nie umierała na 
krzyżu” – pisał pan Andrzej. I taką otrzymał odpowiedź: 

„Uważam, że porównywanie i wartościowanie, kto tu cier-
pi mniej, a  kto więcej, jest po prostu nie na miejscu. Obie 
osoby bowiem przeżywają całą gamę złożonych uczuć, bo-
lesnych i trudnych. Uważam, że w opisywanym przykładzie 
to psychiczne cierpienie kobiety, żony, może być czasem 
o wiele cięższe do zniesienia, niż fizyczne cierpienie chore-
go. Na pewno nie zgodzą się z Panem wszystkie matki. Ma-
cierzyństwo ustanawia niezwykle silną więź między matką 
a dzieckiem. Więź dla nas, mężczyzn, trudną do pojęcia. To 
jest jakaś niezwykła empatia pozwalająca niemal na współ-
odczuwanie tych samych przeżyć… Wierzymy w prawdziwe 
macierzyństwo Maryi. Wierzymy w pełnię człowieczeństwa 
Jezusa i Jego Matki. A więc i między Nimi była owa silna więź 
matki i dziecka… Bolało Ją serce, gdy patrzyła na pełną tru-
dów i wyniszczającą fizycznie działalność swego Syna. A na 
koniec stanęła pod krzyżem. I jak tu odmówić Jej tego tytułu 
współcierpienia? Chociaż cierpienie Maryi miało inny cha-
rakter, to na pewno nie było przez to mniejsze” [ks. Jan, Współ-
cierpienie Matki Bożej, Przewodnik Katolicki, 28/2003]. 

Mariologiczną koncepcję o  Maryi współcierpiącej przy 
krzyżu razem z Chrystusem cierpiącym na krzyżu dla od-
kupienia grzeszników, na której następnie oparto tezę o  jej 
współodkupieniu ludzkości, zbudowano na dezinformacji, na- 
daniu pozorów prawdy fałszywej teorii i stworzeniu sztucz-
nej zależności pomiędzy współcierpieniem i współodkupie-
niem. W ten sposób rzymska mariologia połączyła ze sobą 
dwie antyewangeliczne koncepcje. Bez idei współcierpienia 
nie byłoby idei współodkupienia przez Maryję.

Stojąca przy krzyżu Maria mogłaby współcierpieć z przy-
bitym do krzyża Zbawicielem świata tylko wtedy, gdyby 
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cierpiała z  tych samych powodów co On. Cierpienie Marii 
oglądającej agonię syna miało nie tylko inny charakter, lecz 
także inne źródło. Posługując się pokrętnymi argumentami 
i poruszającą ludzkie serca ideą macierzyńskiej więzi łączą-
cej matkę z dzieckiem, mariolodzy postawili znak równości 
między cierpieniem matki, wywołanym widokiem umierają-
cego syna, a cierpieniem Chrystusa, doświadczanym z powo-
du odkupienia rodzaju ludzkiego. 

Podobnie jest ze współodkupieniem  – jeśli matka Jezusa 
wspólnie z synem współodkupiła grzeszną ludzkość, to powin-
na razem z Nim na Golgocie za nią umrzeć z takiego same-
go powodu, jak Odkupiciel, a  także doświadczać podobnych 
cierpień, jakich On doświadczał. Co więcej, Maria mogłaby 
współodkupić wszystkich ludzi tylko w przypadku, gdyby Bóg 
przeznaczył ją na odkupieńczą ofiarę, jak przeznaczył swoje-
go Syna. O przeznaczeniu matki na współodkupieńczą ofiarę 
razem z Mesjaszem nie znajdziemy oczywiście w Biblii choć-
by sugestii, nawet w relacjach ewangelistów o wydarzeniach 
przy krzyżu nie ma ani słowa o cierpieniu Marii. 

„Widzimy natomiast Jezusa… chwałą i czcią ukorono-
wanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich 
zaznał śmierci” (Hbr 2,9 BT), ponieważ w Jezusie „ukazała się 
łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim  ludziom” (Tt 
2,11 BT). Maria nie została ukoronowana chwałą i czcią za cier-
pienia odkupieńczej śmierci i nie w niej „ukazała się łaska Boża, 
która niesie zbawienie wszystkim ludziom”, ponieważ w  żad-
nym wymiarze w nich nie uczestniczyła. Nie uczestniczyła zaś 
dlatego że „za wszystkich cierpiał” Jezus Chrystus, za „wszyst-
kich zaznał śmierci”, tylko w Nim ukazała się zbawienna łaska 
Boża, który „siebie samego złożył jako okup za wszystkich” 
(1Tm 2,6) i „umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie 
dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został 
wzbudzony” (2Kor 5,15). Maria nie została złożona w ofierze ani 
sama siebie nie złożyła „jako współokup za wszystkich”, dlatego 
nie może mieć udziału w odkupieniu grzeszników na Golgocie.
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Stąd w Jezusie Chrystusie – a nie w Marii – Bóg darował 
wszystko ludziom, bo „On, który nawet własnego Syna nie 
oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał 
z Nim darować nam wszystkiego?” (Rz 8,32). Tak więc to nie mi-
łość Maryi, lecz „miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy do-
szliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł” 
(2Kor 5,14), gdyż to Chrystus „umarł za nas, jako za grzesz-
ników” (Rz 5,6 BT), a nie Maria. Maria za nikogo nie została 
wydana, za nikogo nie umarła, nie mogła więc nikogo współod-
kupić i współcierpieć za czyjekolwiek zbawienie.

A oto najbardziej znane wersy Nowego Testamentu na te-
mat odkupienia rodzaju ludzkiego, w których Maryja się nie 
pojawia, ponieważ w odkupieniu nie miała udziału:

„Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, albowiem spoj-
rzał na swój lud i odkupił go” (Łk 1,68 BP); „Syn Człowieczy 
nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie 
swoje na okup za wielu” (Mt 20,28), „albowiem Syn Człowie-
czy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10 BT); 
„Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chry-
stus Jezus przyszedł na świat, aby  zbawić  grzeszników” 
(1Tm 1,15); „Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród 
was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowa-
dzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odku-
pił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę” (2P 2,1 UBG). 

Gdyby przyjąć za prawdziwą katolicką argumentację 
o współodkupieniu ludzkości przez Maryję, to powinniśmy też 
przyjąć, że udział w odkupieniu miała również matka Marii, 
która gdyby jej nie urodziła, Maria nie przyszłaby na świat 
i  nie urodziłaby Jezusa. Współodkupicielką należałoby na-
zwać także babkę i prababkę Marii, bo bez nich Marii również 
nie byłoby na świecie. Analogicznie nazwać tak powinniśmy 
również ojca, dziadka i pradziadka Marii, ponieważ mieli oni 
udział w jej przyjściu na świat, a tym samym w narodzinach 
Jezusa. Zatem wszystkie osoby od Adama i Ewy znajdujące się 
w drzewie genealogicznym Jezusa byłyby współodkupiciela-
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mi grzeszników. To jednak oznacza, że współodkupienie Maryi 
nie było niczym szczególnym. 

W rzeczywistości wszystkie te osoby miały jedynie udział 
w przyjściu Jezusa na świat, natomiast żadnego w odkupie-
niu ludzkości, które musiał podjąć i  samodzielnie zrealizo-
wać Syn Boży. Osoby tytułujące Maryję „Współodkupicielką” 
traktują Chrystusa za niedostatecznie wyjątkowego Odkupi-
ciela, który bez Współodkupicielki (czyli Współzbawicielki) 
nie odkupiłby grzeszników. Traktują Go również za niedosta-
tecznie wyjątkowego niebiańskiego Pośrednika, który bez 
„Pośredniczki” Maryi nie mógłby przekazać im Bożych łask. 
Jeśli Maryja jest Współodkupicielką, to Jezus jest także tylko 
Współodkupicielem. 

Mariolodzy wsparli jeszcze swoją wiarę we współodkupie-
nie Maryi wymyśloną pseudoteologiczną figurą „drugiej Ewy”, 
którą utworzyli na podstawie własnej paraleli przeciwstawień 
pomiędzy Marią a  Ewą  – na wzór paraleli Chrystus–Adam, 
którą przedstawił apostoł Paweł w Rz 5,12-21 i 1Kor 15,22.47-50. 
Jeśli Ewa okazała Bogu nieposłuszeństwo w raju i przyczyniła 
się do upadku rodzaju ludzkiego – mówią mariolodzy – to Ma-
ryja dzięki okazanemu Bogu posłuszeństwu i urodzeniu Me-
sjasza przyczyniła się do odkupienia rodzaju ludzkiego. Jeśli 
Ewa sprowadziła na świat śmierć, to Maria sprowadziła życie, 
Ewa jest matką starego człowieka żyjącego w grzechu, Mary-
ja jest matką nowego człowieka odkupionego z grzechu, Ewa 
była zaślubiona Adamowi, Maryja zaślubiona Józefowi. 

„Ewa była przyczyną zniszczenia wszystkiego, Maryja przy-
czyną zbawienia dla wszystkich. Ewa uczyniła miejsce dla 
upadku Adama, Maryja dla naprawienia przez Chrystusa. (…) 
podczas gdy Ewa współdziałała w osiągnięciu wielkiego zła, 
Maryja współdziałała w  osiągnięciu dużo większego dobra” 
[J.H. Newman, Odnajdywanie Matki, Niepokalanów 1986, s. 55].

 Z  tego zestawienia przeciwstawień utworzonego przez 
mariologów ma wynikać, że Maryja jest „nową Ewą”, a skoro 
tak – wyciągają dalej wniosek – to miała ona udział w odku-



pieniu rodzaju ludzkiego, tak jak Chrystus jako „nowy Adam”, 
choć Biblia nie nazywa nigdzie Jezusa nowym Adamem, przed-
stawia go jedynie jako ostatniego Adama i drugiego człowieka 
(1Kor 15,45.47; zob. Rz 5,12-21). Ta mistyfikacyjna, niebiblijna 
figura „nowej Ewy”, utworzona przez mariologów w oparciu 
o nowotestamentową figurę Jezusa jako „ostatniego Adama”, 
jest przez nich wykorzystywana w celu uwiarygodnienia wia-
ry we współodkupienie Maryi oraz kultu maryjnego. 
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Współodkupicielka bez nadziei

Maria nie mogła współodkupić z Jezusem ludz-
kości z jeszcze innego powodu. Gdy Zbawiciel umie-
rał na krzyżu razem z parą złoczyńców, Maria – jak 

wszystkie wtedy osoby, w tym apostoł Jan, inne kobiety i po-
zostali apostołowie i uczniowie – nie wierzyła, że jako Me-
sjasz zbawia w tamtej chwili grzeszników. I także ją. 

Wszystkie osoby, które tamtego piątkowego wieczoru były 
świadkami śmierci Jezusa, nie znały prawdziwych przyczyn 
Jego cierpień i śmierci, ponieważ nie rozumiały misji zbawczej 
Jezusa. Wszystkie one straciły na Golgocie jedyną wiarę, jaką 
wyznawały wtedy o Wybawicielu Izraela – powszechną w reli-
gii żydowskiej tamtego czasu – o Mesjaszu, który przyjdzie wy-
bawić swój lud z niewoli rzymskiej, zasiądzie na tronie Dawida 
i ustanowi na ziemi królestwo z panowaniem Boga nad swoim 
ludem. Maria nie była tu żadnym wyjątkiem. Dlatego ucznio-
wie spierali się często o to – jeszcze w dniu śmierci Chrystu-
sa – kto z nich obejmie w tym królestwie najwyższe stanowiska 
(Mk 9,33-34). Również matka apostołów Jana i Jakuba – synów 
Zebedeuszowych – próbowała wyprosić u Jezusa dla nich naj-
lepsze miejsca w Jego nowym królestwie na ziemi (Mt 20,20-
21). Pozostali apostołowie oburzyli się na nich tylko dlatego, że 
ci robili to za ich plecami (Mt 20,24). 

Jezus kilkakrotnie uprzedzał uczniów, że „Syn Człowieczy 
będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech 
dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych 
słów, a bali się go pytać” (Mk 9,30-32). Nie rozumieli ich, 
ponieważ mieli zaszczepioną głęboko narodową wiarę w Wy-
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bawiciela narodu, którego Bóg pośle, aby swoją mocą i dzia-
łaniami politycznymi (zapewne z  powstaniem narodowym) 
wyswobodził go spod panowania Rzymu i zasiadł na tronie 
Dawidowym. Tak wyglądał wtedy żydowski mesjanizm. 

Takie rozumowanie – i oczekiwanie – słychać też w roz-
mowie dwójki uczniów podążających do Emaus, do których 
przyłączył się zmartwychwstały Jezus i zapytał ich: 

„Cóż to za rozmowy prowadzicie idąc? A oni zatrzymali 
się i  byli przy tym smutni… Wtedy Mu powiedzieli: Nie 
słyszałeś o Jezusie Nazareńskim, który był prorokiem po-
tężnym w  czynie i  w  słowach wobec Boga i  całego ludu? 
I o tym jak najwyżsi kapłani i przywódcy nasi skazali Go 
na karę śmierci i  jak Go ukrzyżowali? A myśmy się tak 
spodziewali, że On wyzwoli Izraela [z  rzymskiej nie-
woli]. Lecz oto dziś mija trzeci dzień od czasu, jak się to 
wszystko stało” (Łk 24,17.19-21 BWP). 

Wszyscy uczniowie, w tym Maria i inne kobiety, tak właśnie 
rozumieli „wyzwoleńczą” misję Jezusa – jako misję polityczne-
go wyswobodzenia i wyzwolenia państwa i narodu żydowskie-
go okupowanego przez Rzym, a nie wyswobodzenia ludzkości 
z niewoli grzechu przez Jego śmierć. Dlatego po śmierci Jezusa 
wszyscy uczniowie byli załamani i zasmuceni, ponieważ stra-
cili wiarę w misję, jakiej oczekiwali i którą błędnie rozumieli. 
Jezus wiedział o tym, dlatego powiedział do nich:

„Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest na-
pisane: Uderzę pasterza, a  rozproszą się owce stada” (Mk 
14,27); „Oto nadchodzi godzina, owszem już nadeszła, że się 
rozproszycie, każdy do swoich, i Mnie samego zostawicie; 
lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną” (J 16,32). I sta-
ło się dokładnie tak, jak przepowiedział Jezus  – wszyscy 
w Niego zwątpili i zostawili samego, gdy spełniał zbawczą 
misję, także Maria. Jezus powiedział: „lecz nie jestem sam, 
bo Ojciec jest ze Mną”. Matki zatem nie było przy Jezusie, 
ponieważ zwątpiła w Niego.
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O utracie wiary w misję Jezusa przez wszystkich uczniów 
(nie tylko dwunastu apostołów) świadczą jeszcze inne ewan-
geliczne opisy. Gdy pierwszego dnia tygodnia (w niedzielę) 
przyszły do grobowca niewiasty z wonnościami i zaskoczone 
zobaczyły, że nie ma w nim ciała Jezusa, dwaj aniołowie wy-
jaśnili im, że ich Pan zmartwychwstał. Przypomnieli im wte-
dy Jego słowa: 

„Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, gdy był jeszcze 
w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych 
ludzi i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstać. I przy-
pomniały sobie Jego słowa…” (Łk 24,6-8 BT). Zapomniały 
o nich, bo nie spodziewały się śmierci Jezusa.

A  zatem i  one, stojąc w  piątek przy krzyżu, nie widziały 
w konającym Jezusie Odkupiciela świata, a  ich serc nie wy-
pełniała wiara w Boskie dzieło zbawienia grzeszników. Zmar-
twychwstania Jezusa nie spodziewały się nie tylko niewiasty 
z  matką Jezusa, nie spodziewali się go również apostołowie 
i „wszyscy pozostali”, „którzy się smucili i płakali” z powodu 
zabicia Jezusa (Mk 16,10). 

Gdy kobiety „wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Je-
denastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdale-
na, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały 
to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną 
i nie dali im wiary” (Łk 24, 9-11). 

„Apostołowie i wszyscy pozostali” – czyli także Maria 
i Jan, którzy stali w piątek najbliżej krzyża – nie wierzyli 
w zmartwychwstanie Jezusa, ponieważ nie rozumieli Jego 
zbawczej misji i  ofiary składanej „na okup za wielu” (Mt 
20,28 UBG). Dlatego wyrazili swoje zdziwienie, albowiem 
niewiasty, które przyniosły im tę wiadomość, „wprawiły 
nas w zdumienie” (Łk 24,22). Ewangelista Marek dodaje, 
że kiedy wszyscy usłyszeli, że Jezus żyje, „nie uwierzy-
li” (Mk 16,11). Nie uwierzyli również dwóm uczniom, któ-
rzy opowiedzieli im o  spotkaniu z  Jezusem w  drodze do 
Emaus: 
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„Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli 
na wieś. Oni poszli i opowiedzieli pozostałym. Lecz i tym 
nie uwierzyli” (w. 12-13). 

Wtedy apostołowie Piotr i Jan natychmiast pobiegli do gro-
bu sprawdzić, czy to prawda (J 20,3-6). Później Jan w Ewangelii 
napisze, że dopiero kiedy ujrzał pusty grób, „uwierzył; al-
bowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że [Pan] musi po-
wstać z martwych (w. 8-9). A zatem sam Jan, który dwa dni 
wcześniej stał razem z Marią najbliżej krzyża, przyznaje, 
że dopiero wtedy uwierzył i wszyscy zrozumieli znaczenie 
śmierci Jezusa i  Jego zmartwychwstania! Gdyby patrząc 
na umierającego na krzyżu syna, Maria rozumiała Pisma, 
czyli Jego odkupieńczą mesjańską ofiarę, to już wtedy wy-
jaśniłaby ją uczniom, a jeśli nie wtedy, to tym bardziej po 
Jego zmartwychwstaniu, widząc rozpacz, zwątpienie i za-
łamanie wszystkich uczniów. Nie uczyniła tego, ponieważ 
sama była w rozpaczy, sama nie rozumiała Pism i zwątpiła 
w Jezusa.

Dopiero dzięki Pismom, które wyjaśnił im zmartwychwsta-
ły Jezus, wszyscy uczniowie zrozumieli powód Jego cierpień 
i krzyżowej śmierci: 

„Wtedy on powiedział do nich: O głupi i serca nieskore-
go do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż 
Chrystus nie musiał tego wycierpieć i  wejść do swojej 
chwały? I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, 
wykładał im, co było o  nim napisane we wszystkich Pi-
smach” (Łk 24,25-27 UBG). 

Gdy tego samego dnia Jezus ukazał się w wieczerniku 
wszystkim uczniom (zebrali się wszyscy, w tym niewiasty 
i Maria), najpierw „wyrzucał im ich niewiarę i zatwar-
działość serca, że nie wierzyli tym, którzy go widzieli 
wskrzeszonego” (Mk 16,14), a następnie powiedział do nich: 
„To są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, 
że musi się wypełnić wszystko, co jest o  mnie napisane  
w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy otwo- 
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rzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma.  I powiedział im: 
Tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć, i trze-
ciego dnia zmartwychwstać;  I  w  jego imieniu ma być 
głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim na-
rodom, począwszy od Jerozolimy” (Łk 24,44-47).

A więc dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa wszyscy apo-
stołowie, uczniowie, w tym kobiety z matką Jezusa, zrozumie-
li powód Jego cierpień i  śmierci na krzyżu. Głoszenie nauki 
o „współodkupieniu” i „współcierpieniu” Maryi z Jezusem na 
Kalwarii w  celu odkupienia rodzaju ludzkiego jest głosze-
niem fikcji. O cierpieniu i zabiciu Jezusa nie chciał słyszeć 
nawet apostoł Piotr, choć chwilę wcześniej wyznał, że Jezus 
jest Mesjaszem (Mk 8,27-30). Tak jak inni Izraelici również on 
nie rozumiał Pism z mesjańskimi proroctwami zapowiadają-
cymi cierpienia i  śmierć Jezusa (zob. Dn 9,24-27; Iz 53,1-12, 
50,6; Ps 22,16-19, 34,21, 41,10, 69,22; Za 11,13, 12,10): 

„I  zaczął [Jezus] ich pouczać, że Syn Człowieczy musi 
wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, ar-
cykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po 
trzech dniach zmartwychwstanie” (Mk 8,31-32). Jak apostoł 
Piotr zareagował na te słowa?

„A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Pa-
nie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Cie-
bie” (Mt 16,22).

Jeśli Maria tak jak wszyscy apostołowie, uczniowie i inne 
kobiety nie rozumiała istoty śmierci Jezusa (a tak było), i jak 
oni zwątpiła w Jego misję wyswobodzenia Izraela z rzym-
skiej niewoli (a tak było), to stojąc pod krzyżem nie mogła 
współcierpieć z Nim dla zbawienia grzeszników, ani też ich 
współodkupić. Cierpienie Marii miało całkowicie indywi-
dualny charakter – macierzyński i synowski. W żaden spo-
sób matka Jezusa nie cierpiała za umierających na krzyżu 
złoczyńców (grzeszników) czy za rzymskich żołdaków, 
którzy przybili Mu ręce i nogi do krzyża, a potem włócz-
nią przebili bok. Za nich jak i za wszystkich ludzi cierpiał 
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i umierał wyłącznie Zbawiciel, który wydał „samego siebie 
na okup za wszystkich” (1Tm 2,5-6 UBG) i „zraniony został 
za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla 
naszego zbawienia” (Iz 53,5), ponieważ Bóg „tego, który nie 
znał grzechu, za nas grzechem uczynił” (2Kor 5,21). 

Nie Marię, lecz własnego Syna Bóg „uczynił za nas grze-
chem”, a zatem w żadnej mierze za niczyje zbawienie ona 
nie współcierpiała i nikogo nie współodkupiła. 

Obrońcy współodkupicielstwa Marii przytaczają inne 
nowotestamentowe teksty, z  których ma jakoby wynikać, 
że również apostołowie współuczestniczyli w cierpieniach 
z Chrystusem dla zbawienia ludzi. Jest to niestety przykład 
łączenia (mieszania) ze sobą dwóch pojęć w  celu uwiary-
godnienia pojęcia fałszywego. Spójrzmy na najczęściej 
wskazywane przez nich dwa teksty, które przytaczamy 
w przekładzie dosłownym:

„Teraz raduję się w cierpieniach moich za was i wyrów-
nuję w moim ciele niedostatki ucisków Chrystusa – za Jego 
Ciało, którym jest kościół” (Kol 1,24 pd);

„(…) aby poznać Go i moc Jego zmartwychwstania i wspól- 
notę cierpień Jego, doznając upodobnienia w śmierci Jego, 
bylebym dostąpił zmartwychwstania” (Flp 3,10 pd). 

Ich zdaniem apostoł Paweł zapewnia w tych słowach chrze-
ścijan, że każdy z nich może – tak jak on – dopełniać (wyrów-
nywać) ucisków (cierpień) Chrystusa, czyli dodawać własne 
cierpienia do cierpień zbawczych Odkupiciela. Ta bała-
mutna argumentacja suponuje w istocie, że Jezus Chrystus 
nie wykonał wszystkiego na Golgocie w kwestii zbawienia 
grzeszników i potrzebował chrześcijan (w tym Pawła), aby 
dokończyli to, czego On nie mógł zrobić, czyli by „dopełniali”  
Jego odkupieńcze cierpienia.

Paweł, pisząc o  uczestniczeniu w  Chrystusowych cierpie-
niach, jak również o  konieczności „umierania wraz z  Chry-
stusem” (Rz 6,3-5), mówi po prostu o znoszeniu prześladowań 
(cierpień) dla imienia Jezusa (1P 4,12-14) z powodu głoszenia 
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Ewangelii (2Tym 1,10-12 UBG) oraz o umieraniu dla własnego 
grzechu, a nie o uzupełnianiu cierpień Pańskich i dodawaniu 
czegoś do nich. W tym sensie chrześcijanin, który jest uciska-
ny (cierpi) ze względu na Chrystusa, „dopełnia” ucisków (cier-
pień) Chrystusa” i doświadcza „wspólnoty Jego cierpień”, a gdy 
umiera za wiarę w Chrystusa, „doznaje upodobnienia w śmier-
ci Jego”. Umierając za wiarę w Chrystusa, nie umiera jednak 
z  Nim dla odkupienia grzeszników (Jezus za nich umarł na 
Golgocie i  więcej nie umiera) i  nie cierpi dla ich zbawienia, 
ponieważ ich odkupienie jest wyłączną zasługą Jezusa. Cierpi 
zatem i umiera jedynie z powodu wierności Chrystusowi i za 
głoszenie Jego nauk.

Apostoł Paweł miał szczególny powód, aby pisać o uczest-
nictwie w cierpieniach Chrystusa, ponieważ to jemu, zago-
rzałemu prześladowcy Kościoła, Jezus powiedział, ile sam 
wycierpi ze względu na Jego imię: „Ja sam bowiem pokażę 
mu, ile musi wycierpieć dla imienia Mego” (Dz 9,16). 

Apostołowie uważali, że cierpienie z powodu głoszenia 
Chrystusa jest największą chlubą – to jak cierpieć razem ze 
swoim Panem i  identyfikować się z Nim w cierpieniu, które-
go doświadczył w swojej misji. Jeśli Nim pogardzano, to nami 
mogą pogardzać, jeśli Go wyśmiewano, to nas mogą wyśmie-
wać, jeśli Go opluwano, policzkowano i bito, to mogą i nas – 
taką wyznawali filozofię. Uważali więc, że w ten sposób cierpią 
ze swoim Panem, bo jak im powiedział: „sługa nie jest większy 
nad Pana swego. Jeśli Mnie prześladowali i was prześladować 
będą” (J 15,20) i „Błogosławieni jesteście, gdy was będą zniewa-
żać, prześladować i  wypowiadać wszelką niegodziwość, kła-
miąc przeciwko wam ze względu na Mnie” (Mt 5,11).

Dlatego pisali: 
„Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dzieć-

mi Bożymi jesteśmy. A  jeśli dziećmi, to i  dziedzicami: dzie-
dzicami Bożymi, a  współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko 
razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni 
byli” (Rz 8,16-17);
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„Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie 
nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć” (Flp 1,29);

„Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni; zakło-
potani, ale nie zrozpaczeni; prześladowani, ale nie opuszcze-
ni; powaleni, ale nie pokonani; zawsze śmierć Jezusa na ciele 
swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujaw-
niło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć 
wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele 
naszym się ujawniło” (2Kor 4,8-11);

„Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was 
przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego 
spotkało, lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami 
cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwa-
ły cieszyli się i weselili. Jeśli was znieważają z powodu imienia 
Chrystusa, błogosławieni jesteście…” (1P 4,12-14 UBG).

A więc „bycie uczestnikiem cierpień Chrystusa”, „cier-
pieć dla Niego” i „cierpieć razem z Nim” nie dotyczy uczest-
niczenia ze Zbawicielem w Jego odkupieńczych cierpieniach 
za grzeszników, gdyż ta ofiara cierpień Jezusa zakończyła 
się wraz z Golgotą i nawet teraz Jezus w niebie nie ponawia 
tych cierpień, tylko cierpi z powodu odrzucania przez lu-
dzi Jego ofiary, z powodu cierpień swojego Kościoła, ludzi 
oraz niesprawiedliwości i  grzechu na świecie. Cierpienia 
chrześcijan, o których pisze apostoł Paweł, obejmują jedy-
nie sferę doświadczeń związanych z naśladowaniem Chry-
stusa i  głoszeniem Jego posłannictwa. Cierpienia, uciski 
i prześladowania chrześcijan nikogo nie zbawiają – co naj-
wyżej mogą prowadzić ludzi do Chrystusa – gdyż czyni to 
tylko krew Odkupiciela. 

Zatem obecność przy krzyżu i oglądanie męki Jezusa przez 
„wszystkich Jego znajomych, którzy stali opodal i przypatry-
wali się temu”, w tym przez „niewiasty, które Mu towarzyszyły 
od Galilei” (Łk 23,49; Mt 27,55) i przez Jego matkę, ciotkę, 
Marię Magdalenę i apostoła Jana (J 19,25-27), nie są świa-
dectwem identyfikowania się przez nich z odkupieńczą ofia-
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rą Jezusa. Przytoczone tu ewangeliczne teksty w tej sprawie 
dowodzą, że opuszczenie Jezusa przez te wszystkie osoby 
dotyczyło przede wszystkim pozostawienia Go samego w Jego 
misji i wierze. Ono z kolei było skutkiem zwątpienia w Niego, 
gdy jako „posłany z nieba Wybawca narodu” zawisł na krzy-
żu i umarł, co także wynikało z niezrozumienia Jego misji. 
W konsekwencji wszyscy Hebrajczycy – świadkowie śmier-
ci Jezusa przeżyli rozczarowanie. Właśnie to opuszczenie 
było dla Jezusa najboleśniejsze. 

„Uczniowie wciąż nie rozstawali się z  myślą o  ziemskim 
królestwie Chrystusa. Zdawało się im, że choć długo taił swe 
zamiary, nie będzie się już dłużej godził ze swym ubóstwem 
i  poniżeniem. Uważali, że zbliża się czas ustanowienia Jego 
królestwa. Nigdy w umysłach uczniów nie powstała myśl, że 
nienawiść kapłanów i  rabinów jest nie do przezwyciężenia, 
że własny naród odrzuci Chrystusa, że zostanie On oskarżo-
ny i  ukrzyżowany pod zarzutem czynienia zła… Uczniowie 
jednak nie zrozumieli Jego słów… Czy muszą zrezygnować 
ze swych płomiennych nadziei na królestwo Mesjasza? Czy 
nie dane im będzie ujrzeć swego Pana wywyższonego na tron 
Dawida?... Zwątpienie dręczyło ich umysły, zdawało się nie-
zrozumiałe, aby Syn Boży mógł być wydany na tak okrutne 
poniżenie… Dlaczego chce sam siebie wydać na śmierć?... Nie 
mieli odwagi rozmawiać na ten temat z Chrystusem… wciąż 
chwytali się myśli, że jakieś nieprzewidziane wypadki od-
wrócą ten straszny los od ich Pana… Jezus dźwigał sam cały 
ogrom tego ciężaru, a nikogo z ludzi przy Nim nie było… Mat-
ka Jezusa, wraz z uczniami, wciąż jeszcze miała tę nadzieję, 
że Jezus objawi swą moc i uwolni się od wrogów… Oglądała 
z niepokojem proces przywiązywania złoczyńców do krzyży 
i zadawała sobie pytanie, czy Ten, który wskrzeszał zmarłych, 
przyjmie mękę ukrzyżowania? Czy Syn Boży będzie musiał 
pogodzić się z tą straszliwą śmiercią, a ona sama zostanie ska-
zana na utratę wiary, że Jezus jest Mesjaszem?” [Ellen G. White, 
Życie Jezusa, Znaki Czasu, Warszawa 2000, s. 288, 301, 496, 536]. 
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A oto słowa Cyryla Aleksandryjskiego (ok. 378–444) – „świę- 
tego Kościoła katolickiego i Kościoła prawosławnego”, uważa- 
nego przez te Kościoły za jednego z najwybitniejszych teolo-
gów i egzegetów w dziejach chrześcijaństwa, autora wielu ko-
mentarzy do Pisma Świętego. Cyryl, komentując sytuację na 
Golgocie, wskazuje na zgorszenie Marii, utratę wiary i prze-
szywające jej serce wątpliwości, jakie ogarnęły ją na widok 
umierającego syna, który przecież miał wyzwolić Izraela:

„Niewątpliwie, ciąg myśli, jak ten pojawił się w jej [Marii] 
głowie: »Poczęłam Tego, który wyszydzany jest na krzyżu. 
Wprawdzie mówił On, iż jest prawdziwym Synem Wszech-
mogącego Boga, ale może był zwiedziony. Być może mylił się, 
mówiąc, że jest Życiem. Jak do tego doszło, że ukrzyżowa-
li Go? Jak do tego doszło, że wpadł w zasadzkę morderców? 
Dlaczego nie rozgromił spisku szykowanego na Niego przez 
Jego prześladowców? Dlaczego nie zstępuje On z  krzyża, 
chociaż rozkazał Łazarzowi powstać z martwych oraz zadzi-
wił całą Judeę Swoimi cudami?«. Niewiasta ta, nie rozumiejąc 
do końca tajemnic, zbłądziła, myśląc w taki sposób. Dobrze 
zrobimy, jeśli pamiętać będziemy, iż charakter tamtych 
wydarzeń był taki, iż strwożył i  zawładnął on najbardziej 
rozważnymi umysłami. I nie ma co się dziwić, że niewiasta 
ta popadła w błąd – przecież sam Piotr, wybraniec świętych 
uczniów, kiedy to Chrystus w prostych słowach wyjaśniał, iż 
będzie wydany w  ręce grzeszników, ukrzyżowany i  zabity, 
uległ zgorszeniu, po czym gwałtownie zawołał: »Miej litość 
nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie« (Mt 16,22). Nic 
tedy dziwnego, że słaby umysł niewiasty pogrążył się w my-
ślach, które ujawniły jej słabość. Mówiąc tak, nie spekulujemy, 
jak niektórzy mogliby przypuszczać, ale kierujemy się tym, 
co zostało napisane odnośnie matki naszego Pana. Pamię-
tamy bowiem sprawiedliwego Symeona, który po tym, jak 
wziął na swoje ręce niemowlę i pobłogosławił je, rzekł: »Teraz 
puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, 
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gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje« (Łk 2,29-30), a do 
świętej dziewicy powiedział: »Oto ten przeznaczony jest, aby 
przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, 
któremu się sprzeciwiać będą, i  aby były ujawnione myśli  
wielu serc; także twoją własną duszę przeniknie miecz«  
(Łk 2,34-35). Przez miecz miał on na myśli przenikliwy ból 
i  cierpienie, które miało podzielić umysł niewiasty, wprowa-
dzając dziwne myśli – albowiem pokusy ujawniają prawdziwe 
oblicza serc, tych, którzy są kuszeni, tak że myśli, które wypeł-
niały ich serca, zostają odsłonięte” [Cyryl z Aleksandrii, Komentarz 
do Ewangelii św. Jana, XII.19.25, J.P. Migne, PG, Vol. 74, s. 661,664].

Na zakończenie tego rozdziału zacytujmy jeszcze kilka 
biblijnych tekstów, które wyraźnie wykluczają Marię z  ja-
kiegokolwiek udziału w odkupieniu ludzkości:

„Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za 
grzechy, usiadł po prawicy Bożej... Albowiem jedną ofiarą 
uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni” 
(Hbr 10,12.14) – skoro tylko Jezus Chrystus złożył za ludzi 
ofiarę odkupienia, to nikt nie może mieć udziału w jej złoże-
niu i zostać ich współzbawicielem;

„W  Chrystusie mamy odkupienie, przez krew Jego” 
(Ef 1,7)  – zbawienie wszystkich ludzi jest powiązane z prze-
laną krwią Chrystusa, a Maria jej nie przelała. Dlatego jej rze-
komy współudział w  odkupieniu jest wyłącznie projekcją 
mariologów. „W Chrystusie mamy odkupienie”, co oznacza 
pełne odkupienie – a zatem nie można do niego dodać jesz-
cze czyjegoś współodkupienia; 

„Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi czło-
wiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za du-
szę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej 
na zawsze i nie oglądał grobu” (Ps 49,8-9) – poza Chrystu-
sem żaden człowiek nie jest w stanie odkupić ani współod-
kupić innego człowieka.

W biblijnym pojęciu zbawczego „okupu” nie ma miejsca 
na jakiekolwiek zasługi człowieka wniesione dla odkupie-



nia grzeszników. Okup za ich zbawienie złożył Chrystus, 
płacąc swoim życiem. Zadaniem chrześcijan jest głoszenie 
nauk Jezusa Chrystusa, czyli bycie siewcą, który sieje ziar-
no Bożego Słowa (zob. Mt 13,3-9). Dlatego Jezus powiedział 
na koniec do uczniów:

„A  Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi 
jest wszelka moc na niebie i na ziemi [nie Maryi]. Idźcie tedy 
i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, 
co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami [nie Maryja] po 
wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,18-20).

To nie chrześcijanie de facto nawracają ludzi (grzeszników), 
nie oni nawet przekonują ich o grzechu, sprawiedliwości, sądzie 
czy przekonują o prawdzie, gdyż czyni to Duch Święty, który 
„gdy przyjdzie, przekona świat o  grzechu, o  sprawiedliwości 
i o sądzie… i wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16,8.13). 

Ich najważniejszym zadaniem jest sianie Słowa (ziarna) 
oraz podlewanie go, albowiem „nic nie znaczy ten, który sieje, 
ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg” (1Kor 
3,7 BT). W tym jedynie sensie „jesteśmy współpracownikami 
Bożymi” (w. 9) w Jego dziele, a nie współodkupicielami. 
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Miecz przeszyje twoją duszę 

Zwątpienie Marii oglądającej śmierć Jezusa prze-
powiedział sędziwy Symeon, który przy świątyni 
wziął z jej rąk narodzonego Jezusa i błogosławił Jego 

oraz rodziców. Wtedy powiedział do Marii te znane słowa:
„Oto ten [Jezus] przeznaczony jest, aby przezeń upadło i po-

wstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeci-
wiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc; także twoją 
własną duszę przeniknie miecz” (Łk 2,34-35 BW; zob. UBG, 
EIB, SŻ, KJV). Ten sam tekst w Biblii Tysiąclecia:

„Oto Ten przeznaczony jest na upadek i  na powstanie 
wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – 
a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły za-
mysły serc wielu” (BT).

Zanim w Kościele pojawił się kult Maryi, „ojcowie Kościo-
ła” odczytywali zapowiedź Symeona o mieczu przeszywają-
cym jej duszę jako rozczarowanie i zwątpienie, które przeżyje 
Maria z powodu śmierci Jezusa. Tak pisał Orygenes (ok. 185–
254), według którego z racji powszechnej grzeszności wszyst-
kich ludzi również Maria zachwiała się wtedy w wierze: 

„Cóż to za miecz przeniknął nie tylko dusze innych ludzi, 
lecz również duszę Maryi? Napisano wyraźnie, że w chwili 
męki Chrystusa wszyscy Apostołowie doznali zgorszenia; 
sam Pan przecież powiedział: »Tej nocy wszyscy zgorszycie 
się z mojego powodu« (Mk 14,27). Wszyscy zatem zgorszyli 
się do tego stopnia, że nawet Piotr, książę apostołów, trzykrot-
nie się Go wyparł. Czemu mielibyśmy sądzić, że Matka Pana 
pozostała wolna od zgorszenia, skoro zgorszyli się Apostoło-
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wie? Jeśli w chwili męki Pana nie doznała zgorszenia, to Jezus 
nie umarł za jej grzechy. Jeśli natomiast »wszyscy zgrzeszyli 
i wszyscy potrzebują łaski Boga, a przez łaskę Jego zostali 
usprawiedliwieni i  odkupieni« (por. Rz  3,23-24), to również 
i Maryja w owym czasie doznała zgorszenia. O tym właśnie 
prorokuje teraz Symeon: »Ty wiesz, że porodziłaś będąc Dzie-
wicą i nie miałaś kontaktu z mężem. Usłyszałaś od Gabriela: 
Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego Cię osłoni, 
a  przecież i  twoją duszę przeniknie miecz niewiary. Zosta-
niesz zraniona ostrzem niepewności, a myśli twoje będą cię 
nękać, gdy ujrzysz, że Ten, o którym słyszałaś, że jest Synem 
Bożym, i wiedziałaś, że urodził się bez udziału męskiego na-
sienia, zostaje ukrzyżowany, umiera, podlega ludzkim cier-
pieniom, a na koniec użala się ze łzami i mówi: »Ojcze, jeśli to 
możliwe, niech mnie ominie ten kielich” (Mt 26,39)«. A zatem 
»i  twoją duszę przeniknie miecz, aby na jaw wyszły zamy-
sły serc wielu« (Łk 2,35). Złe myśli były w ludziach, a wyszły 
na jaw po to, aby po ich ujawnieniu zostały zniszczone, a po 
zgładzeniu i uśmierceniu przestały istnieć, i żeby zniweczył 
je Ten, który za nas umarł. Dopóki bowiem myśli były ukryte, 
dopóki nie zostały ujawnione, nie można było ich doszczęt-
nie zgładzić. Dlatego też i my, jeśli zgrzeszymy, powinniśmy 
mówić: Grzech mój wyznałem Tobie i  nie ukrywałem mej 
winy. Rzekłem: »Wyznam nieprawość moją wobec Pana« (Ps 
31,5)” [Orygenes, Homilia 17, O Ewangelii św. Łukasza, J.P. Migne, PG, 
Paris 1863, vol. 13, s. 1845-1846]. 

Podobnie uważał „ojciec, doktor i święty Kościoła katolic-
kiego”, Hilary z Poitiers (ok. 315–367):

„Miecz przeniknie przez duszę błogosławionej dziewi-
cy... Jeśli tę dziewicę, która zdolna była urodzić Boga, do-
tknie surowy sąd, któż będzie na tyle śmiały, aby stanąć na 
sądnym dniu przed Bogiem?” [Hilary z Poitiers, Traktat do Psal-
mu 118,3.12, J.P. Migne, PG, vol. 9, Paris 1844, s. 523A]. 

Tak samo uważał „ojciec, doktor i święty”, biskup Cezarei, 
Bazyli Wielki (239–379):
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„Trzeba, aby Pan za wszystkich poniósł śmierć, a po do-
konaniu przebłagania za świat, wszystkich usprawiedliwił 
w swej krwi. I ciebie więc [Maryjo], która nauczyłaś się po 
niebiańsku spraw odnoszących się do Boga, dotknie pewne 
zwątpienie. To oznacza miecz” [Bazyli Wielki, Epistula 240, 9, J.P. 
Migne, PG, Vol. 32, s. 966].

Z kolei żyjący w IV wieku Ambrozjaster, znany starożyt-
ny autor Komentarzy do Listów apostoła Pawła i Zagadnień 
Starego i Nowego Testamentu, tak pisał:

„Co oznaczają słowa Symeona wypowiedziane do Maryi, 
matki naszego Pana: „Twoją duszę miecz przeniknie, aby na 
jaw wyszły zamysły serc wielu?« (Łk 2,34-35). Symeon… ja-
sno wskazuje na to, że Maryja, w której łonie dokonała się 
tajemnica Wcielenia, w chwili śmierci naszego Pana doznała 
zwątpienia, ale w taki sposób, iż zwątpienie to, dzięki znako-
mitości i mocy zmartwychwstania, miało zmienić się w nie-
zachwianą wiarę. W  chwili śmierci Zbawiciela w  duszach 
wszystkich, ze względu na lęk, pojawiło się zwątpienie” [Am-
brozjaster, Zagadnienia Nowego Testamentu 73, J.P. Migne, Aureli Au-
gustini, PL, vol. 35, Paris 1864, s. 2267-2268]. 

Nie inaczej interpretował te słowa żyjący w IV–V wieku 
biskup Asteriusz, zwany Homilistą:

„»Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze« (por. Rz 3,12) – 
wszyscy uczniowie uciekli i opuścili Go. Jan uciekł nago 
(por. Mk 14,51-52). Piotr zaparł się Go, uczniowie uciekli, 
a  włócznia zwątpienia przeszyła duszę Maryi. Nie było 
nikogo, kto okazałby owoc miłości, gdy On cierpiał” [Ho-
milie o Psalmach 25,23, Ancient Christian Commentary on Scripture, 
Psalms 1-50, red. Craig A. Blaising, Carmen S. Hardin, Downers Gro-
ve 2008, s. 110-111].

Inny „święty Kościoła katolickiego”, Roman Melodos, zwa- 
ny Pieśniarzem (ok. 490–555), w jednym ze swoich hymnów 
nawiązał do proroctwa Symeona, w  którym mówi o  zwąt-
pieniu i  niewierze Maryi, która odzyska ją  – jak wszyscy 
uczniowie – dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa:
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„Tak wielka zaś tajemnica będzie negowana tak, iż w twoim 
umyśle zrodzi się wątpliwość. Gdy bowiem zobaczysz przy-
bitego do krzyża twojego Syna, o niepokalana [niepokalana 
przez mężczyznę, czyli dziewico], wspominając słowa, któ-
re powiedział ci anioł, i Boskie poczęcie, i cuda niewypowie-
dziane – w owej chwili zwątpisz i jak miecz będzie dla Ciebie 
ból niepewności. Po tym jednak jako szybkie lekarstwo pośle 
dla twego serca i  dla swych uczniów niezwyciężony pokój, 
[ten, który] sam jeden jest miłośnikiem ludzi” [Bazyli Degórski, 
Kontakion na święto ofiarowania Pana, hymn 14, ver. 13, CPG 7570, w: św. 
Roman Melodos, VOX PATRUM 38 (2018) t. 70, Lublin, s. 654-655].

„(…) św. Roman jest przedstawicielem tego prądu greckiej 
tradycji patrystycznej, według którego Maryja, widząc nie-
sprawiedliwą mękę Syna, straciła wiarę w niego, wątpiąc na-
wet w możliwość jego zmartwychwstania. W rzeczy bowiem 
samej niektórzy Ojcowie w  taki sposób wyjaśniali miecz, 
który miał przeszyć duszę Maryi, a o którym mówi proroc-
two Symeona (por. Łk 2, 35)” [tamże, s. 655].

Również Teodot z Ancyry (zm. 445), Sofroniusz (ok. 560–
638) czy Leoncjusz z Cezarei Kapadockiej (zm. ok. 337) pi-
sali o mieczu przeszywającym duszę Marii, gdy patrząc na 
śmierć Jezusa, przeżyje rozczarowanie i zwątpienie.

Przeczytajmy kilka współczesnych komentarzy na ten te-
mat. Najpierw anglikański duchowny, teolog i patrysta John 
Norman Davidson Kelly (1909–1997):

„Orygenes podkreślał z naciskiem, że jak wszystkie ludz-
kie istoty potrzebowała [Maria] odkupienia ze swych grze-
chów; w  szczególności interpretował proroctwo Symeona 
(Łk 2,35), że miecz przeniknie Jej duszę, jako dowód, że na-
wiedzały ją wątpliwości, kiedy widziała swego Syna ukrzy-
żowanego” [J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, PAX, 
Warszawa 1988, s. 364].

Rzymskokatolicki mariolog Juniper B. Carol (1911–1990), 
nawiązując do Orygenesa, pisał, że „apologeta ten rozu-
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miał słowa proroka Symeona: »I  twoją duszę przeniknie 
miecz« jako znak tego, że Maryja znajdowała się w jakimś 
grzechu i  musiała się w  nim znajdować, po to by mogła 
zostać odkupiona” [J.B. Carol, Mariology Vol. 1, Bruce Pub. Co., 
Milwaukee 1954, s. 352].

Interpretacja tekstu Łk 2,35 zmieniała się wraz z rozwo-
jem kultu maryjnego. W  „mieczu przeszywającym duszę 
Marii” widziano także Słowo Boże, czy po prostu zapowiedź 
bólu z powodu straty syna. Minęły setki lat, zanim pojawi-
ła się koncepcja wymyślona przez któregoś z zakonników, 
wedle której Symeon zapowiadał współcierpienie Maryi ra-
zem z Jezusem na Golgocie.

Jedyną osobą, która dostrzegła w umierającym Jezusie 
posłańca z nieba i wyznała w  tamtej chwili wiarę w Nie-
go, był jeden ze złoczyńców (choć na początku on także 
bluźnił Jezusowi). Przyglądając się Jezusowi, zwrócił się 
do Niego tymi słowami: 

„Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa 
swego”. W  tamtej chwili był on jedynym człowiekiem wia-
ry – nie milcząca i płacząca Maria, która znosząc widok jego 
hańby, nie znalazła nawet słowa pocieszenia dla syna, nie 
młodziutki Jan towarzyszący Marii, nie inne kobiety, przy-
jaciele i uczniowie przyglądający się z oddali. Choć kochali 
Jezusa i przeżywali ból, patrząc na tego, w którym widzieli 
dotychczas posłanego przez Boga Wybawiciela Izraela, w tej 
godzinie przeżyli największe rozczarowanie z powodu jego 
śmierci, jaką zadał mu okupant, choć to On miał go pokonać. 

„Żydzi, pragnąc przyjścia Mesjasza, nie mieli właściwego 
pojęcia o Jego misji. Nie szukali wybawienia od grzechu, lecz 
uwolnienia od Rzymian. Oczekiwali Mesjasza, który miał 
przyjść jako zdobywca, położyć kres uciskowi i dać Izraelowi 
panowanie nad światem. W ten sposób przygotowano grunt 
do odrzucenia Odkupiciela. W  czasie narodzin Chrystusa 
naród żydowski cierpiał pod obcymi rządami i rozdzierany 
był przez swe wewnętrzne konflikty. Wprawdzie Żydom wol-
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no było utrzymywać własny rząd, nic jednak nie mogło ukryć 
faktu, że znajdowali się pod presją i panowaniem Rzymu. Nic 
nie mogło złagodzić świadomości ograniczenia ich władzy. 
Rzymianie rościli sobie prawo do wyznaczania i  usuwania 
najwyższego kapłana, a urząd ten obsadzano często w dro-
dze oszustwa, a nawet mordu. Tym sposobem kasta kapłań-
ska ulegała coraz większej korupcji… Lud musiał spełniać 
ich żądania, a jednocześnie był opodatkowany ciężko przez 
Rzymian. Ten stan rzeczy powodował powszechne niezado-
wolenie. Mnożyły się powstania ludowe… Zarówno spragnie-
ni władzy dostojnicy, jak i ciemny, uciskany lud tęsknili za 
kimś, kto pokonałby wrogów i odbudował państwo izraelskie. 
Wprawdzie czytano proroctwa, ale bez duchowego zrozu-
mienia” [E.G. White, Życie Jezusa…, s. 19].

Maria musiała w  podobny sposób odczytać słowa zwia-
stowania anioła, oznajmiającego jej, że urodzi syna, który 
zasiądzie „na tronie Dawida i będzie królował nad domem 
Jakuba” (Izraela). Podobnie słowa Zachariasza, mówiącego, 
że jej syn uwolni naród „od wrogów naszych i z ręki wszyst-
kich, którzy nas nienawidzą”. Przeczytajmy te słowa: 

„I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Je-
zus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. 
I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował 
nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie koń-
ca” (Łk 1,31-33); „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził 
lud swój i dokonał jego odkupienia, i wzbudził nam mocarnego 
Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapo-
wiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie 
od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nie-
nawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte 
przymierze swoje  i  na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, 
ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wro-
gów bez bojaźni służyć mu świątobliwości i sprawiedliwości 
przed nim po wszystkie dni nasze” (Łk 1,68-75).
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Dlatego na Golgocie nikt nie był bardziej zawiedziony 
z powodu śmierci Jezusa niż Maria. Gdy kilka lat wcześniej 
przekazała ona dwunastu uczniom Jezusa słowa zwiastowa-
nia anioła i słowa Zachariasza, zapewne i oni zrozumieli je 
jako zapowiedź uwolnienia narodu żydowskiego spod oku-
pacji rzymskiej, a  nie uwolnienia wszystkich grzeszników 
z niewoli grzechu i od wiecznego potępienia.

Kiedy Jezus jeszcze zawołał donośnym głosem: „Eli, Eli, 
lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś 
mnie opuścił?” (Mt 27,46; Mk 15,34), zapewne wszyscy po-
myśleli, że sam Bóg opuścił go, być może za bluźnierstwo, 
gdy nazywał siebie Synem Bożym, co zarzucali mu kapła-
ni i uczeni w Piśmie… dlatego gniew Boży dosięgnął pro-
roka, tego Syna Najwyższego wysłanego Izraelowi przez 
Boga, któremu niebiosa przez długi czas błogosławiły lecz 
potem odjęły swoje błogosławieństwo. Nawet te odczucia 
uczniów słyszących tamte słowa Jezusa przepowiedziało 
biblijne proroctwo:

„Wzgardzony i odrzucony przez ludzi; mąż boleści i do-
świadczony cierpieniem, i zakryliśmy przed nim jakby na-
sze twarze; wzgardzony tak, że nie ceniliśmy go. Lecz on 
nosił nasze cierpienia i dźwigał nasze boleści, a my uważa-
liśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapio-
ny” (Iz 53,3-4 KJV).

Następne zdanie proroctwa Izajasza jest w  rzeczywi-
stości odpowiedzią na to, że nikt z obecnych na Golgocie, 
w tym Maria, nie rozumieli, z jakiego powodu Jezus umiera: 

„Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za 
nasze nieprawości” (w. 5). 

„Wielu z  tych, którzy wierzyli w  Niego, słyszało ten 
rozpaczliwy krzyk i opuściła ich nadzieja. Jeżeli Bóg opu-
ścił Jezusa, to w  co zatem mogli wierzyć Jego wyznaw-
cy… Śmierć Chrystusa sprawiła, że zgasła nadzieja Jego 
uczniów… Aż do ostatniej chwili nie wierzyli, że może 
umrzeć, a teraz trudno było im pojąć, że rzeczywiście nie 
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żyje. Przejęci smutkiem zapomnieli o Jego słowach, w któ-
rych przepowiedział to, co się wydarzyło, przyszłość wyda-
wała im się rozpaczliwie beznadziejna. Ich wiara w Jezusa 
zanikła…” [tamże, s. 544, 555].

Dla najbliższych śmierć Jezusa była więc ogromnym zawo-
dem, dlatego odchodzili od krzyża zdruzgotani. Jakże bluź-
nierczo brzmią słowa Benedykta XV (1854–1922) na tle biblijnej 
nauki o odkupieniu przez Mesjasza rodzaju ludzkiego: 

„Maria cierpiała i niemal zmarła wraz ze swym cierpią-
cym Synem; dla zbawienia ludzkości odrzuciła swe matczy-
ne przywileje i tak dalece, jak to od niej zależało, ofiarowała 
swego Syna boskiej sprawiedliwości, dlatego możemy powie-
dzieć, że wraz z Chrystusem zbawiła ludzkość... Słusznie 
możemy powiedzieć, że Maryja odkupiła z Chrystusem 
rodzaj ludzki” [Benedykt XV, Inter Sodalicia, Rzym 22.03.1918, 
AAS 10, (118), s. 182]. 

Rzymska mariologia posługuje się jeszcze innymi określe-
niami, aby „wykazać” szczególne zasługi Maryi w odkupie-
niu ludzkości. Za Konstytucją dogmatyczną Lumen Gentium 
głosi, że Maryja „współpracowała” z  Chrystusem w  dziele 
odkupienia, „współdziałała” z  Nim w  cierpieniu i  „współ-
uczestniczyła” w zbawieniu ludzkości. Jakakolwiek praca po- 
dejmowana przez chrześcijanina, aby inne osoby zostały 
zbawione, jakikolwiek jego udział w  głoszeniu Dobrej No-
winy, a nawet jego „współpraca” z Bogiem, aby się nawróciły 
(1Kor 3,9), wciąż nie czyni z niego współodkupiciela i współ-
zbawiciela grzeszników. Odkupienie dokonało się dwa tysią-
ce lat temu przez samodzielnie złożoną ofiarę Mesjasza, do 
której żaden człowiek nic nie mógł i  nie może dodać. Nikt 
swoją misją, ewangelizacją, pracą, bogobojnym życiem, czy 
wiarą nie odkupia, nie współodkupia i nie „dopełnia” odku-
pienia ludzi. To, że „rzucone” przez siewcę ziarno Słowa Bo-
żego zakiełkowało w czyimś sercu i wydało w końcu owoc, nie 
jest zasługą siewcy, lecz ziarna (jego mocy – zob. Iz 55,10-11; 
Jer 23,29) oraz Ducha Świętego, który daje mu wzrost, działa-
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jąc na serce człowieka, aby otworzyło się dla Chrystusa. Kie-
dy ziarno Słowa Bożego padnie na szczere i otwarte serce, to 
zrodzi wiarę, a ona wyda owoc w postaci nawrócenia. 

Niestety wielu chrześcijan przypisuje sobie nawrócenie in-
nych ludzi, choć jego sprawcą jest Chrystusowe Słowo (ziar-
no) i  oddziaływanie Ducha Świętego na serce (kamienne, 
zachwaszczone, słabe – zob. Łk 8,11-15). 

„Chrześcijanin jedynie sieje ziarno Słowa Bożego i je podle-
wa. To jego możliwości. Ale także odpowiedzialność. Jest siew-
cą, lecz jego nie jest ani ziarno (gdyż je otrzymał), ani wiara 
(bo to Boży dar, który przyjął), ani talenty, jakie wykorzystuje 
w pracy (bo je również otrzymał), ani dobre owoce, które po-
jawiły się w jego życiu – gdyż te są dziełem Ducha Świętego. 
Wszystko otrzymał od Chrystusa. I dlatego chlubić się może 
tylko Odkupicielem. Solus Christus” [Modlitwa w imieniu Chry-
stusa/Solus Christus, Posłaniec Sądu, Warszawa 2019, s. 52-53].

Tym bardziej mariologiczne nauczanie, że chrześcijanie 
są współodkupicielami ludzi jest bluźnierstwem.

Syn Boży jeszcze przed stworzeniem pierwszej pary ludz-
kiej podjął decyzję o odkupieniu ludzi, gdy okażą nieposłu-
szeństwo i skażą siebie na wieczną śmierć. Maria nie miała 
żadnego wpływu na tę decyzję, podobnie na jej wypełnie-
nie przez Jezusa – wcielonego Syna Bożego – którego Bóg 
Ojciec prowadził od dzieciństwa. Teoretycznie Maria mogła 
odmówić poczęcia i  urodzenia Jezusa z  Ducha Świętego, 
karmienia go i wychowywania, wtedy jednak Bóg wybrałby 
inną niewiastę. Wybrał jednak Marię, ponieważ była oso-
bą całkowicie poddaną Jego woli. Zatem to Syn Boży podjął 
decyzję o wyborze Marii i nie był zależny od jej zgody, aby 
zstąpić na ziemię, urodzić się w ciele człowieka i odkupić 
rodzaj ludzki. 

Zwiastujący anioł nie zwraca się do Marii z ofertą lub py-
taniem: „Mario, jeśli się zgodzisz, to poczniesz Jezusa, który 
odkupi rodzaj ludzki”, ale mówił do niej w trybie oznajmu-
jącym: „Oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz 



mu imię Jezus… Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyż-
szego zacieni cię” (Łk 1,31). 

Po tych i następnych słowach anioła Maria wyraziła nie 
tyle swoją zgodę, ile całkowite podporządkowanie się decy-
zji podjętej przez Boga: „Oto służebnica Pana, oby mi się 
stało według twojej mowy” (w. 38 pd; zob. NBG, TNP). 

Ponieważ Maria nie otrzymała od Boga propozycji uro-
dzenia Mesjasza, a zatem i jej odpowiedź nie jest przekaza-
niem Mu swojej zgody. Kilkunastoletnia pokorna niewiasta 
wyraziła tylko swoje całkowite oddanie Bogu i poddanie się 
Jego decyzji, dlatego została wybrana.

Wykoncypowane przez mariologów pojęcie „współpracy 
Maryi z Chrystusem w dziele odkupienia grzeszników”, któ-
re oparli na wypaczonej interpretacji jej słów „Oto służeb-
nica Pana, oby mi się stało według twojej mowy”, ma służyć 
wyłącznie obronie kultu maryjnego. 

A zatem wszelkie uczestnictwo chrześcijanina w Bożym 
dziele zbawienia dokonuje się jedynie przez świadczenie 
swoim życiem, wiarą i słowem o Chrystusie – swoim Odku-
picielu. 
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Oni są moją matką

Gdy pewnego razu do Jezusa w czasie Jego spo-
tkania z ludźmi przyszła Maria z pozostałymi swo-
imi dziećmi, On nie tylko nie uhonorował jej przed 

zgromadzonymi, ale nie dał im również najmniejszego po-
wodu, aby pomyśleli, że Jego matka ma jakiekolwiek szcze-
gólne przywileje. Gdyby tak było, Jezus nie zachowałby się 
w stosunku do matki tak, jak się zachował, i nie udzieliłby 
zgromadzonym następującej odpowiedzi: 

„I doniesiono mu: matka twoja i bracia twoi stoją na dwo-
rze i chcą widzieć się z tobą. On zaś odpowiedział im: Moją 
matką i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bo-
żego i wypełniają je” (Łk 8,19-21). 

Zgodnie z tym, czego uczy o Maryi i jej zasługach rzymska 
mariologia, Jezus powinien raczej odpowiedzieć: „Wpuśćcie 
moją matkę, gdyż ona uczestniczy w  dziele waszego od-
kupienia, dlatego kiedy ja odejdę, wy do niej będziecie się 
modlić i prosić ją o łaskę”. Tymczasem Jezus zamiast uho-
norować matkę, rzekomą „Matkę Boską” i  „Niepokalaną 
grzechem”, zrównał ją ze wszystkimi wierzącymi, którzy 
z urodzenia są grzesznikami. 

Odpowiedź Jezusa zawiera bardzo ważne przesłanie: 
Syn Boży stawia wierność Słowu Bożemu ponad rodzin-
ne więzy krwi. Wierność Pismu Świętemu była dla Jezusa 
wartością najwyższą. Sam uczył, że miłość do matki i ojca 
nie może przewyższać miłości do Niego: „Kto kocha ojca 
lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 
10,37). Taka była hierarchia wartości Chrystusa. Dla Niego 
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matką – czyli największą miłością – są ludzie posłuszni na-
ukom Bożego Słowa. 

Autorzy Ewangelii zapisali jeszcze jedną podobną sytu-
ację, która jest może bardziej wymowna – gdy Jezus zigno-
rował słowa pewnej kobiety wychwalającej Jego matkę:

„A gdy On to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósł-
szy swój głos, rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię 
nosiło, i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł: Błogosławieni 
są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go” 
(Łk 11,27-28).

Reakcja Jezusa jest bardzo czytelna – ignoruje słowa ko-
biety o Jego „błogosławionej” matce, która urodziła go i wy-
karmiła, gdyż w rzeczywistości to Bóg, posługując się nią, 
przysposobił ciało swojemu Synowi. Maria nie miała żad-
nego udziału ani w poczęciu Jezusa, ani w Jego przyjściu 
na świat, jak również w podjęciu przez Niego i realizowaniu 
misji zbawienia ludzkości. 

W  świetle tych wypowiedzi Jezusa urodzenie go przez 
Marię nie daje jej żadnej wyższej pozycji wśród ludzi, a tym 
samym powodu do religijnej czci. Posłuszna, pokorna i bo-
gobojna Maria była narzędziem Boga w  spełnieniu planu 
wcielenia Syna Bożego. Innej szczególnej roli Bóg nie wy-
znaczył matce Jezusa, co jasno wynika ze świadectwa całe-
go Nowego Testamentu.

Aby uwiarygodnić kult maryjny i  uzasadnić rolę Maryi 
w odkupieniu rodzaju ludzkiego, również w cytowanym ewan-
gelicznym tekście (Łk 11,28), większość katolickich tłumaczy 
Biblii dokonało manipulacji. Dodali w nim słowa, których nie 
ma w tekście oryginału. Oto kilka przykładów: 

„A on rzekł: I owszem, błogosławieni, którzy słu chają słowa 
Bożego, i strzegą go” (BJW.1923);

„On zaś rzekł: To prawda, ale tym bardziej szczęśliwi 
są ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go” (BP);

„On zaś odrzekł: Istotnie! – ale i ci też są błogosławieni, 
którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go” (Szczep.);
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„On zaś odparł: Co więcej! Błogosławieni ci, którzy słu-
chają słowa Bożego i przestrzegają go” (Bieszk).

Dodane w  katolickich przekładach Pisma Świętego fra-
zy, których brak w oryginalnym tekście Ewangelii Łukasza, 
całkowicie zmieniają sens odpowiedzi Jezusa. Sugerują one, 
że Jezus zgadza się z zawołaniem kobiety i tylko uzupełnia 
je stwierdzeniem, że „również błogosławieni są ci, którzy 
słuchają Słowa Bożego”. Tymczasem odpowiedź Jezusa ma 
wyraźnie dystansujący i wartościujący charakter – wierność 
Słowu Bożemu i strzeżenie jego nauk niesie ze sobą większe 
Boże błogosławieństwo niż urodzenie i wykarmienie Mesja-
sza. Zapewne Jezus chce także odwrócić nadmierne skupia-
nie się tej kobiety  – a  tym samym innych wierzących  – na 
jego matce, którzy bardziej skupiać się powinni na strzeże-
niu prawd Bożego Słowa. 

Wcześniejsze przekłady Biblii Tysiąclecia także zawiera-
ją tę manipulację:

„Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni są 
ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” (BT II, IV).

W  V wydaniu Biblii Tysiąclecia manipulacja jest także 
obecna, pomimo usunięcia frazy „Owszem, ale przecież”, 
gdyż tłumacze włożyli jednak w  usta Jezusa słowo „Tak”, 
którym potwierdza On słowa kobiety:

„Lecz On rzekł: Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy 
słuchają słowa Bożego i go przestrzegają” (BT V).

Posoborowa mariologia cały czas się rozrasta, aby wzbo-
gacać „skarbnicę tajemnic o  Maryi” studiami najzdolniej-
szych w manipulacji mariologów, których sobór watykański 
II, a później Jan Paweł II, zaprzągł do wytężonej pracy „włącza-
nia” Maryi do każdego obszaru odkupienia Chrystusa, działa-
nia Ducha Świętego i wiary Kościoła. Dlatego Jan Paweł II 
często namawiał wiernych, aby „uciekali się do Maryi” za-
miast bezpośrednio do Jezusa. Jak tutaj: 

„Głębokie i świadome przywiązanie, zakorzenione w wie-
rze, każe chrześcijanom wszystkich epok uciekać się do Ma-



204

ryi, aby głębiej zjednoczyć się z Chrystusem” [Jan Paweł II, Maryja 
w  duchowym doświadczeniu Kościoła, Audiencja generalna, 15 XI 1995,  
w: Jan Paweł II o Matce Bożej 1978-1998, t. 4, Warszawa 1999]. 

Trudno odgadnąć, jakie „wszystkie epoki” miał na myśli 
Jan Paweł II, skoro wiadomo, że przez kilka stuleci istnie-
nia Kościoła chrześcijanie nie modlili się do Maryi i innych 
ludzi… ba, jeszcze w  początkach średniowiecza wielu ka-
tolików nie wierzyło we wniebowzięcie Marii i sprzeciwiało 
się temu zabobonowi, powtarzanemu od V wieku za autora-
mi apokryfów (Transitus Mariae). W tym papież Gelazjusz 
(492–496), który zakazał ich czytania i rozpowszechniania. 
Kłamstwem należy więc nazwać każde nauczanie chrześci-
jan, że „głębiej zjednoczą się z Chrystusem” dopiero wtedy, 
gdy w modlitwach „będą uciekać się do Maryi”. Apostołowie 
nauczali przecież, że chrześcijanin pragnący prowadzić bo-
gobojne życie musi zjednoczyć się tylko z Chrystusem, czy-
li bez konieczności pośrednictwa Maryi:

„Jak przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodź-
cie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim” (Kol 2,6-7); „kto 
łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem” (1Kor 6,17). 

Jan Paweł II nie cenił apostolskiego nauczania, skoro tak 
wywyższał Maryję, a czynił to, nierzadko tworząc pozory wy-
wyższania Chrystusa. To cecha nie tylko jego nauczania, lecz 
całej mariologii Rzymu, która kosztem Chrystusa wywyższa 
kult Maryi, a ludziom wierzącym mówi, że przez kult Maryi 
wywyższają Chrystusa. Czasem tak przebiegłe jak tu:

„Ponieważ cała doskonałość nasza polega na upodobnieniu 
się do Chrystusa Pana, na zjednoczeniu z Nim i poświęceniu 
się Jemu, przeto najdoskonalszym ze wszystkich nabożeństw 
jest bezspornie to, które nas najdoskonalej upodabnia do Chry-
stusa, najściślej z Nim jednoczy i całkowicie Jemu poświęca” 
[L.M. Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Naj-
świętszej Maryi Panny, Księża Mariawici, Warszawa 1996, par. 120]. 

O jakim nabożeństwie pisze mariolog Ludwik Maria Gri-
gnion de Montfort? Czyżby o nabożeństwie do Chrystusa? 
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Niestety nie, bo dalej pisze tak: 
„A że ze wszystkich stworzeń najpodobniejsza do Chry-

stusa Pana jest Matka Najświętsza, wynika stąd, że spo-
śród wszystkich nabożeństw tym, które duszę najlepiej 
poświęca Zbawicielowi naszemu i  ją z Nim jednoczy, jest 
nabożeństwo do Najświętszej Panny, Jego świętej Matki. 
Im bardziej poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć 
będzie do Jezusa” [tamże]. 

Jakże szatański to sposób na wywyższenie „Królowej Nie-
bios” i związanie chrześcijanina z najbardziej bałwochwal-
czym kultem człowieka na ziemi i duchowością rywalizującą 
z duchowością Chrystusową! Jest to doskonały przykład mi-
styfikatorskiej mariologii, która zachęcając wierzących do 
tego, aby „upodobniali się do Chrystusa Pana, zjednoczyli 
z Nim i Jemu poświęcili”, wmawia im, że uczynią to najlepiej 
w nabożeństwach do Maryi, a nie w nabożeństwie do Chry-
stusa. Czyli nie bezpośrednie oddanie siebie i poświęcenie 
Zbawicielowi jest najlepszym oddaniem i poświęceniem się 
Zbawicielowi, lecz oddanie i  poświęcenie siebie Maryi. To 
tak jakby powiedzieć, że najdoskonalszym oddaniem siebie 
ukochanej żonie jest oddanie siebie innej kobiecie. Posłu-
gując się porównaniem biblijnym, autor tych słów namawia 
chrześcijanina do uprawiania duchowego nierządu – przez 
oddawanie religijnej czci stworzeniu (które w  ten sposób 
staje się jego bożkiem), jaka należy się tylko Bogu. 

Na potrzeby kultu maryjnego papiestwo posłużyło się bi-
blijną prawdą głoszącą, że całkowite oddanie siebie Zbawicie-
lowi jest oddaniem siebie Bogu Ojcu. „Jednoczenie się z Chry-
stusem i upodabnianie się do Chrystusa” w więzi z  „Królo-
wą Niebios” w kulcie maryjnym to istota mariologicznego 
oszustwa. 

Przeczytajmy jeszcze kilka ważnych tekstów z Nowego  
Testamentu:

„Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał” 
(J 5,23) – oddawanie czci Synowi nie jest uwarunkowane od-
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dawaniem czci Maryi. Zbawiciel nie wymaga od chrześcija-
nina czczenia Maryi, aby mógł uczcić Syna i Ojca; 

„A Jezus zawołał donośnym głosem: Kto wierzy we mnie, 
nie we mnie wierzy, ale w Tego, który mnie posłał. Kto mnie 
widzi, widzi Tego, który mnie posłał” (J 12,44-45)  – Jezus 
zapewnia chrześcijan, że można Go widzieć, nie patrząc na 
Marię. Tę myśl powtarza apostoł Paweł: „przeto i my... bie-
gnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc 
na Jezusa” (Hbr 12,1-2). Chrześcijanin nie musi patrzeć na 
Maryję, aby widzieć Jezusa; nie musi też przychodzić do 
Maryi, aby przyjść do Chrystusa;

„Kto mnie widział, widział Ojca” (J 14,9) – tylko patrząc na 
Jezusa można zobaczyć Ojca. Ojciec tak bardzo miłuje Syna, 
że „wszystko oddał w Jego ręce [nie w „Jej ręce”]”, dlatego 
„kto wierzy w Syna [nie w „matkę Syna”], ma żywot wiecz-
ny”, a  „kto nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew 
Boży ciąży na nim” (J 3,35-36); 

„Kto zaś mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten już 
ma swego sędziego: Słowo, które wam przekazałem, ono 
będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Ja bowiem nie mó-
wiłem niczego od siebie samego. To ten, który mnie posłał, 
Ojciec, On przekazał mi wszystko, co mam powiedzieć wam 
i obwieścić” (J 12,48-49) – Chrystusem gardzi zatem ten, kto 
nie przyjmuje Jego Słowa, a nie przyjmując go, gardzi Oj-
cem, który Go posłał. Mariolodzy zwodzą miliony szcze-
rych ludzi, głosząc im własne „słowo” zamiast Jego Słowa;

„A  to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego 
prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystu-
sa” (J 17,3) – o życiu wiecznym decyduje jedynie poznanie 
Boga i  Syna. Poznanie matki Jezusa w  ogóle nie decydu-
je o  czyimkolwiek wiecznym życiu. Jezus dodał jeszcze: 
„A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich 
słowo uwierzą we Mnie” (J 17,20) – Zbawiciel modlił się za 
przyszłymi chrześcijanami, którzy „uwierzą we Mnie”, 
a nie „w Matkę Boską”. Mariologia „przez Maryję do Jezusa” 
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uwarunkowała otrzymywanie przez rzymskich katolików 
Bożych łask, błogosławieństw i Ducha Świętego od prakty-
kowania kultu Maryi; 

„Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja 
jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go 
Ojciec mój” (J 12,26); „Są to ci, którzy… podążają za Baran-
kiem, dokądkolwiek idzie” (Ap 14,4) – nie Maryi, lecz Baran-
kowi służy chrześcijanin oraz podąża za Chrystusem, a nie 
za Maryją w jej kulcie.

Szatan nie ustaje w  wywyższaniu „Pani Nieba” ponad 
Pana Nieba, aby ona – jak wcześniej Ewa – odegrała głów-
ną rolę w  upadku duchowym świata przed powrotem na 
ziemię Zbawiciela. Nie bez powodu coraz więcej państw 
powierza w  „uroczystych” aktach swoich mieszkańców 
i  swoją przyszłość Maryi. Pierwsze takie zawierzenia 
odbyły się w średniowieczu, jednak prawdziwe przyspie-
szenie nastąpiło w  XVII wieku, a  już szczególnie w  XX. 
Zawierzanie narodów Maryi ma ścisły związek z objawie-
niami maryjnymi w Fatimie, w których zjawa podająca się 
za matkę Jezusa życzy sobie, aby wszystkie narody powie-
rzały się „Jej Niepokalanemu Sercu”. 

Jan Paweł II zawierzył Maryi cały świat w  2000 roku 
w następujących słowach: 

„»Niewiasto, oto syn Twój!« Zawierzając Ci apostoła Jana, 
a wraz z nim synów Kościoła i wszystkich ludzi, Chrystus nie 
umniejszył, ale raczej potwierdził swą rolę jedynego Zbawicie-
la świata. Ty jesteś blaskiem, który nie przyćmiewa światłości 
Chrystusa, bo istniejesz w Nim i przez Niego. Całą swą istotą 
mówisz fiat: Tyś jest Niepokalana, w Tobie jaśnieje pełnia łaski. 
I oto Twoje dzieci gromadzą się wokół Ciebie u zarania nowego 
Millennium. Głosem Następcy Piotra, z którym łączą się liczni 
pasterze, przybyli tu z wszystkich części świata, Kościół [kato-
licki] z ufnością błaga Cię dziś o wstawiennictwo, uciekając się 
pod Twoją macierzyńską opiekę w obliczu wyzwań, jakie kry-
je przyszłość... Pragniemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, 
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która nas czeka, prosząc Cię, byś towarzyszyła nam w drodze... 
»Niewiasto, oto dzieci Twoje!«. Stajemy tutaj przed Tobą, aby 
zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece samych siebie, Ko-
ściół [katolicki] i cały świat… Zawierzamy Ci wszystkich ludzi, 
poczynając od najsłabszych: dzieci, które jeszcze nie przyszły 
na świat oraz te, które narodziły się pośród ubóstwa i cierpie-
nia, młodych poszukujących sensu, ludzi pozbawionych pracy, 
nękanych przez głód i choroby. Zawierzamy Ci rozbite rodziny, 
starców pozbawionych opieki i wszystkich, którzy są samotni 
i nie mają nadziei… Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy 
naszą drogę w nowym Millennium...” [Jan Paweł II, Akt zawierzenia 
świętej Maryi, Watykan, 8.10.2000, <www.vatican.va>]. 

Ci chrześcijanie, którzy poznali pełnię ewangelicznej praw-
dy o Jezusie Chrystusie, bez trudu dostrzegą w przywołanych 
słowach bluźnierstwo i  znak zdrady Odkupiciela, ponieważ 
Pismo Święte jasno naucza, że poza Chrystusem żaden 
człowiek nie może być nadzieją ludzi i  świata. „Tak mówi 
Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku… 
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest 
jego nadzieją” (Jer 17,5-7 BT).

Jan Paweł II powtarza najstarsze mariologiczne kłam-
stwo o  Chrystusie, który swój Kościół zawierzył rzekomo 
Maryi. Jezus nigdy nie zawierzył, nie powierzył i nie przeka-
zał Kościoła w opiekę swojej matce. Także wtedy, gdy konał na 
krzyżu, co zostanie wykazane w następnym rozdziale. Marii 
Kościoła nie powierzyli również apostołowie, o  czym łatwo 
można się przekonać, czytając Dzieje Apostolskie i wszystkie 
ich pasterskie listy do Kościoła. Natchnieni Duchem Świętym 
apostołowie jednym głosem nawołują wszystkich chrześci-
jan, aby oddawali siebie i powierzali swoje życie wyłącznie 
Jezusowi Chrystusowi – nigdy Marii – który jest Głową Ko-
ścioła, a oni jego członkami. 

Po Pięćdziesiątnicy Maria była zwykłym członkiem Ko-
ścioła i nie wyróżniała się żadnymi szczególnymi łaskami 
otrzymanymi od Boga, dlatego apostołowie więcej o  niej 
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nie pisali. Nowotestamentowe świadectwo jest w  tej spra-
wie niezwykle wyraziste  – po wypełnieniu roli, do jakiej 
przeznaczył Bóg Marię (urodzenie i  wychowanie Jezusa), 
Pan nie wyznaczył już jej innej szczególnej roli w Kościele. 
Również dla apostołów – tak jak dla ich Pana, z którego brali 
przykład – „matką” byli „ci, którzy słuchają Słowa Bożego 
i wypełniają je” (Łk 8,21).

Na zakończenie tego rozdziału spójrzmy, kto dla Kościo-
ła ma być jedyną nadzieją i ucieczką, komu chrześcijanie 
mają zawierzać siebie i z kim się codziennie łączyć:

„Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy 
nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszyst-
kich ludzi” (1Tym 4,10); „Wierny jest Bóg, który powołał 
nas do wspólnoty z  Synem swoim Jezusem Chrystu-
sem, Panem naszym” (1Kor 1,9) – apostolski Kościół nigdy 
nie pokładał nadziei w Maryi, tylko w swoim Zbawicielu, 
ponieważ Bóg powołał go do wspólnoty ze swoim Synem, 
a nie z matką Syna;

„Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam 
jest dana w Chrystusie Jezusie” (1Kor 1,4); „A Bóg mój za-
spokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego 
w chwale, w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,19); „Błogosławio-
ny niech będzie Bóg… który nas ubłogosławił w Chrystusie 
wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios” (Ef 1,3)  – 
wszelką potrzebę chrześcijan Bóg zaspokaja w Jezusie Chry-
stusie, a nie w Maryi. Nie ma takiej potrzeby, której Bóg nie 
może zaspokoić w Chrystusie, a musiałby to czynić w Maryi. 
Również swoich łask udziela im w Jezusie, czyli bez pośred-
nictwa Maryi;

„Przeto i  my... biegnijmy wytrwale w  wyścigu, który jest 
przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wia-
ry” (Hbr 12,1-2)  – fałszywi nauczyciele nakazują wierzącym 
wznosić swój wzrok ku Maryi i powierzać się jej wstawiennic-
twu [Jan Paweł II, encyklika Sollicitudo Rei Socialis], tymczasem 
prawdziwy apostoł Chrystusa, Paweł, nakazuje im patrzeć 
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nieustannie na Tego, który jest sprawcą ich wiary i  jej do-
kończycielem;

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, 
ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest 
życiem w wierze w Syna Bożego” (Ga 2,20) – w chrześcijani-
nie żyć może tylko Chrystus, nikt z ludzi. Jeśli prowadzi życie 
w Maryi, to ona w nim żyje (czytaj: jej rzymski kult), a nie 
Chrystus. Chrześcijanin prowadzi życie wyłącznie w  Chry-
stusie, „albowiem dla mnie życiem jest Chrystus” (Flp 1,21); 

„Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycię-
stwo w Chrystusie” (2Kor 2,14), bo „wszystko mogę w Tym, 
który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Flp 4,13) – nie w Ma-
ryi, lecz w Chrystusie jest każde zwycięstwo chrześcijanina, 
którego On gotów jest zawsze wzmacniać. Skoro apostołowie 
nie potrzebowali kultu Maryi, aby prowadzić bogobojne i zwy-
cięskie życie, to nie potrzebują go również inni chrześcijanie; 

„Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak też po-
winniście trwać w zjednoczeniu z Nim… na Nim opieraj-
cie wszystko, umacniajcie waszą wiarę zgodnie z  tym, 
czego was nauczono” (Kol 2,6-7)  – chrześcijanin wszyst-
ko opiera na Chrystusie i z Nim trwa w zjednoczeniu. Tego 
uczyli apostołowie, a nie nauki „przez Maryję do Jezusa”; „Ja 
jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa 
we Mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze Mnie 
nic uczynić nie możecie” (J 15,5) – jak bezpośrednio latorośl 
połączona jest z krzewem winnym, tak bezpośrednio z Chry-
stusem połączony jest chrześcijanin i trwa w Nim. Nie można 
trwać z Chrystusem, gdy jest się połączonym z Maryją. Je-
dynie w trwaniu ze swoim Zbawicielem, Orędownikiem i Po-
średnikiem chrześcijanin wydaje Chrystusowy owoc;

„A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę 
wszystkich do siebie” (J 12,32)  – wszystkich nawracają-
cych się ludzi Jezus przyciąga do siebie, nie do Maryi;

„To jest dzieło Boże: wierzyć w Tego, którego On po-
słał” (J 6,29)  – jedynym Bożym dziełem wiary przezna-



czonym dla ludzi jest wierzyć w Jezusa Chrystusa, którego 
posłał Bóg. Mariolodzy uczynili z Maryi dzieło wiary swo-
jego Kościoła; 

„Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wia-
rę w Jezusa Chrystusa” (Ga 3,26) – wszyscy chrześcijanie są 
„synami Bożymi”, a nie „synami Maryi”; 

„Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi” (Mt 
28,18) – nie Maryi, lecz Chrystusowi Bóg dał wszelką moc 
na ziemi i w niebie. Żaden z apostołów nie głosił Kościołowi, 
aby Jezus kiedykolwiek przekazał tę moc swojej matce; 

„Na koniec bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile 
mocy Jego” (Ef 6,10) – chrześcijanie mają się wzmacniać 
nie „w  Pani”, lecz w  Panu Jezusie, i  nie w  „Jej mocy”, ale 
„w Jego mocy”. 
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Druga i trzecia manipulacja  
przy krzyżu

 

S tały zaś przy krzyżu Jezusa jego matka i siostra 
jego matki, Maria (żona) Kleofasa i Maria Magdalena. 
Gdy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego ucznia, którego 

miłował, rzekł do matki swojej: Kobieto, oto syn twój. Potem 
rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów 
uczeń do siebie” (J 19,25-27 pd). 

Tuż przed śmiercią Jezus powierza umiłowanemu uczniowi 
Janowi swoją matkę, a matce – do której zwraca się „kobieto” – 
powierza Jana. Od tej chwili mają być dla siebie jak matka i syn. 
I tak też się dzieje, jak relacjonuje to ewangeliczny tekst – Jan 
zabrał Marię do domu pod swoją opiekę. To cała historia. 

A to trzy wybrane katolickie komentarze do przytoczo-
nego tekstu, z czego dwa są autorstwa Jana Pawła II:

„»Oto Matka twoja« – słowa testamentu Jezusa, wypowie-
dziane z wysokości krzyża, są bezcennym darem Jezusa dla 
Kościoła, reprezentowanego przez św. Jana. Wierny apostoł 
bierze Maryję do siebie nie po to, żeby dać Jej schronienie, 
ani żeby go pocieszała. Jan bierze Maryję w swoje życie wia-
ry w Jezusa, aby strzegła wiary i jego, i tych, którzy do Jezusa 
się przyznają po Jego zmartwychwstaniu… Stąd rozpoczęła 
się Jej droga przewodzenia w  wierze pielgrzymującej po-
przez dzieje wspólnocie wierzących, rodzinie sióstr i  braci 
Jezusa, którzy wokół Matki będą się gromadzić, żeby od Niej 
uczyć się wiary i z Jej macierzyńskiego serca czerpać umoc-
nienie i pewność zwycięstwa w codziennych zmaganiach…  
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To Ona, Niewiasta mężna, przechowała wiarę Kościoła w trud-
nym czasie pozornej klęski Jezusa na Golgocie, aż do czasu 
Jego zmartwychwstania i objawienia się młodemu Kościołowi. 
Wokół Niej, najbliższej Jezusowi i najwierniejszej Uczennicy 
Syna Bożego, gromadził się Kościół jerozolimski i gromadzi 
się dzisiaj Kościół posłany do świata… Na Kalwarii św. Jan 
Apostoł przyjął Maryję jako Matkę wiary w  posłanego od 
Boga Mesjasza, przyjął Ją nie tyle jako Matkę opuszczoną, 
ale jako Niewiastę zdolną przekazać rodzącemu się Kościo-
łowi pewność zwycięstwa nad grzechem i śmierci” [Jan Pach 
OSPPE, „Oto matka twoja”, Ethos rok 8, 1(29) Lublin 1995, s. 148-149];

„O ile Odkupiciel powierza Maryję Janowi, o tyle równo-
cześnie Jana zawierza Maryi. U stóp Krzyża ma początek 
to szczególne zawierzenie człowieka Bogarodzicy, które 
w  ciągu dziejów Kościoła na różne sposoby było podej-
mowane i  wyrażane… Zawierzając się po synowsku Ma-
ryi, chrześcijanin – podobnie jak apostoł Jan – ‘przyjmuje’ 
Matkę Chrystusa i wprowadza Ją w to wszystko, co stano-
wi jego własne życie wewnętrzne, poniekąd jego ludzkie 
i  chrześcijańskie »ja«” [Jan Paweł II,  Redemptoris Mater, 45, 
Rzym 25 II 1987, <www.vaticana.va>];

„Przed śmiercią Jezus powierza apostołowi Janowi to, 
co ma najcenniejszego: swoją Matkę Maryję. Są to ostatnie 
słowa wypowiedziane przez Odkupiciela, zyskują zatem nie-
zwykle uroczysty charakter i  stanowią jak gdyby Jego du-
chowy testament… U  stóp krzyża, gdy umiera Ten, którego 
poczęła, mówiąc «tak» w  chwili zwiastowania, Maryja sły-
szy od Niego niejako «drugie zwiastowanie»: «Niewiasto, oto 
syn Twój» (J 19,26)…. W chwili zwiastowania Syn Boży przy-
jął ludzką naturę w  łonie Maryi; u  stóp krzyża, w  osobie 
Jana, Maryja przyjmuje do swego Serca całą ludzkość. Od 
pierwszej chwili wcielenia jest Matką Bożą, a  w  ostatnich 
chwilach życia Jej Syna Jezusa staje się Matką wszystkich  
ludzi… Ewangelia mówi dalej, że «od tej godziny uczeń 
wziął Ją do siebie» (J 19, 27). To określenie, bardzo szero-
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ko komentowane już w  pierwszych wiekach Kościoła, nie 
oznacza jedynie miejsca zamieszkania Jana. Zwraca uwagę 
nie tyle na wymiar materialny, ile raczej na aspekt ducho-
wy «przyjęcia» Maryi przez Jana, na nową więź, jaka się 
między nimi wytwarza. Wy, drodzy młodzi przyjaciele, je-
steście w  tym samym mniej więcej wieku co Jan i  tak jak 
on pragniecie przebywać z Jezusem. Dzisiaj do was kieruje 
Chrystus prośbę, byście wzięli Maryję «do swojego domu», 
byście przyjęli Ją «u siebie»… Zawierzcie się Jej z całkowi-
tą ufnością!... Maryja zostaje wam dana, aby pomóc wam 
nawiązać prawdziwą i bardziej osobistą relację z Jezusem… 
Nie wstydźcie się odmawiać różańca indywidualnie, gdy 
idziecie do szkoły, na uniwersytet czy do pracy, na ulicy czy 
w  środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajajcie się 
odmawiać go w swoim gronie – w grupach, ruchach i stowa-
rzyszeniach; w  domach nie wahajcie się proponować mo-
dlitwy różańcowej rodzicom i  rodzeństwu, bo ona ożywia 
i umacnia więź między członkami rodziny” [Jan Paweł II, „Oto 
Matka twoja”, Przesłanie w  750. rocznicę śmierci św. Klary, Watykan, 
9 VIII 2003, Salvatoris Mater 6/1, Licheń, 2004, s. 390-392].

Gdyby nie spekulacyjna mariologia, która ze względu na 
kult Maryi w Kościele doszukuje się przeróżnych symbolicz-
nych znaczeń w tekstach, gdzie Maria pojawia się w Nowym 
Testamencie, nikt z  czytających powyższe słowa ewangeli-
sty nie pomyślałaby, że Jezus powierza stojącej przy krzyżu 
matce swój Kościół, wszystkich apostołów, wszystkich chrze-
ścijan i wszystkich ludzi świata, a Janowi powierza zrozpa-
czoną matkę za przewodniczkę duchową w ich życiu, obiekt 
modlitw i nadziei, u której mają też wypraszać Boże łaski 
i błogosławieństwa oraz zwracać się po ratunek, uzdrowie-
nie i Ducha Świętego. Tak właśnie odczytuje ten tekst ka-
tolicka mariologia.

Za pomocą tych słów Jezus miał zatem dać młodemu apo-
stołowi polecenie, aby po Jego śmierci on i reszta apostołów 
udawali się do mieszkającej u niego Marii po duchową siłę, 
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a po jej śmierci kierowali do niej do nieba swoje prośby, gdzie 
zostanie ukoronowana na „Królową Nieba”, „Pośredniczkę” 
i „Orędowniczkę” wszystkich ludzi, bez której nie otrzymają 
żadnej Bożej łaski. Co więcej, czynić tak mają wszyscy chrze-
ścijanie po wszystkie wieki!

Takie „bogactwo” treści mariolodzy wyczytali z  tak krót-
kiego zdania Jezusa: „oto syn twój, oto matka twoja”. Tymcza-
sem słowa Zbawiciela są adekwatne do zaistniałej sytuacji 
i  nie pozostawiają przestrzeni na dowolną interpretację. 
Osoby doszukujące się w nich tajemniczych znaczeń, w tym 
„tajemnicy Maryi”, nie poszukują prawdy, lecz „dowodów” na 
uzasadnienie kultu maryjnego w Kościele. 

Gdyby Jezus zawierzył Marii cały swój Kościół, wszyst-
kich ludzi i cały świat, to zapoczątkowałby w chrześcijań-
stwie zabroniony przez Boga bałwochwalczy kult człowieka, 
czym jest właśnie kult maryjny, zainicjowany po raz pierw-
szy przez poganochrześcijańskie kobiety. Mariolodzy przy-
pisali jednak Jezusowi powołanie największego w dziejach 
kultu człowieka.

Słowa umierającego na krzyżu Jezusa nie wyrażają nic 
więcej ponad troskę o zrozpaczoną i załamaną matkę, której 
mówi: „Mój umiłowany uczeń zaopiekuje się tobą, a ty odtąd 
miej go za syna”. Wymowne jest również to, że w chwili fizycz-
nego i  duchowego cierpienia i  świadomości opuszczenia go 
w wierze przez wszystkich, Jezus, zwracając się do matki, nie 
mówi „matko” – a więc nie nawiązuje do relacji macierzyń-
sko-synowskich – lecz ogólnikowo „kobieto” (Maria miała wte-
dy ok. 48–50 lat). W tym pominięciu zwrotu „matko” słychać 
szczególnie samotność Jezusa, z którego cierpieniem nikt się 
nie identyfikuje, nikt bowiem nie rozumie prawdziwej jego 
przyczyny, nawet matka. Apostoł Jan, spisujący Ewangelię 
około 55 lat później, zapamiętał dokładnie ten szczegół. 

W ostatnich chwilach życia Jezus postępuje konsekwent-
nie: jak pokazał wcześniej, że nie traktuje członków rodziny 
(nawet matki) w uprzywilejowany sposób, a nad więzy krwi 
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przedkłada wierność Bożemu Słowu, również w  godzinie 
śmierci pokazuje Kościołowi, że nie wyróżnia swojej matki, 
lecz zrównuje ją ze wszystkimi wierzącymi potrzebującymi 
łaski i miłosierdzia. 

Apostoł Jan nie dostrzegł w słowach Jezusa żadnej symbo-
liki, on zrozumiał je dosłownie – jako polecenie Pana, aby za-
opiekował się Marią. Dlatego napisał: „od owej godziny wziął 
ją ów uczeń do siebie” (J 19,27). To Jan zaopiekował się Ma-
rią, a nie ona nim. W tamtej kulturze nie mogło być inaczej. 
Gdyby Jezus miał na myśli to, co setki lat później „wyczy-
tają” z Jego słów mariolodzy, aby bronić nieewangelicznego 
kultu maryjnego, jaki wprowadzili, to również Jan i pozostali 
apostołowie wyczytaliby to znaczenie. Będąc napełniony-
mi Duchem Świętym, nie dostrzegli do końca swojego życia 
w słowach Pana nic ponad to, co zrozumieli przy krzyżu.

Dlatego ani razu w  listach pasterskich do Kościoła nie 
piszą o zawierzeniu go Marii, która została jego opiekunką, 
obrończynią, orędowniczką i „Matką”, troszczącą się o nich, 
duchowo wspierającą i przekazującą Boże łaski oraz Ducha 
Świętego. Przeciwnie, nieustannie powtarzają, że Kościołem 
kieruje i nim się opiekuje Chrystus, jego jedyny w niebie Po-
średnik i Orędownik. Gdyby nawet założyć, że apostołowie 
nie zrozumieli znaczenia słów Jezusa skierowanych przy 
krzyżu do Marii i apostoła Jana, to wiedząc o tym, Zbawiciel 
na pewno wyjaśniłby im te słowa przed wniebowstąpieniem, 
kiedy przez czterdzieści dni spotykał się z nimi. Uczyniłby 
to również Duch Święty, który wprowadził apostołów „w całą 
prawdę” potrzebną do chrześcijańskiego życia wiary (J 16,13). 

Są to przekonujące i  wystarczające świadectwa, które 
pokazują, że chrześcijanie apostolskiego Kościoła nie czcili 
Marii i nie praktykowali jej kultu, a ona nie pełniła w nim 
żadnej znaczącej funkcji. Pominięcie Marii przez inspiro-
wanych Duchem Świętym apostołów w  pismach kierowa-
nych do Kościoła jest bardzo wymowne. Chrystus i  Duch 
Święty nie pobudzają apostołów do przypominania Kościo-
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łowi o Marii, a wniosek z takiego postępowania wydaje się 
oczywisty: w Bożym planie odkupienia grzeszników matka 
Jezusa-Mesjasza nie miała odegrać żadnej innej ważnej roli 
poza urodzeniem i wychowaniem Jezusa oraz składaniem 
osobistych świadectw wiary. Jako służebnica Pańska Maria 
wypełniła zadanie wyznaczone jej przez Boga. 

Prawdopodobnie wszyscy apostołowie przeżyli Marię i dla 
żadnego z  nich  – nawet dla Jana, autora Ewangelii i  trzech 
nowotestamentowych listów  – matka Jezusa nigdy nie była 
„naszą Matką”, „Panią”, „Panią Nieba”, „Matką Bożą”, „Królo-
wą Niebios”, „Królową Apostołów”, „Królową Wyznawców”, 
„Królową Patriarchów”, „Królową Męczenników”, „Królową 
Pokoju”, „Matką Kościoła”, „Matką Nadziei”, „Matką Miłosier-
dzia”, „Matką Łaski Bożej”, „Szafarką Bożych Łask” ani też 
„Pocieszycielką”, „Orędowniczką”, „Pośredniczką” i „Współod-
kupicielką”, bo tak tytułują ją dzisiaj jej kapłani. Apostołowie 
znają wyłącznie i  głoszą „Króla Królów”, „Pana” i  „Pana Pa-
nów”, „Księcia Pokoju”, „Miłościwego Pana”, „Łaskawego Pana”, 
„Odkupiciela”, „jedynego Orędownika”, „jedynego Pośrednika”, 
„Naszego Lekarza” i „Głowę Kościoła”. 

Wszystkie listy apostolskie są niepodważalnym dowodem, 
że Maria nie odgrywała w ich wierze, życiu i praktykowanym 
kulcie Jezusa Chrystusa żadnej ważnej roli i nie miała wpływu 
na ich nauczanie, prowadzenie misji i ewangelizacji ludzi. 

Jeśli apostoł Jan nie dostrzegł w  słowach umierające-
go Jezusa żadnego dodatkowego przesłania o powierzeniu 
Kościoła Marii i jej nowej roli, jaką rzekomo miała pełnić 
dla niego i wszystkich grzeszników świata, to może Maria 
wyczytała z  nich taką treść i  powiedziała o  tym Janowi? 
Otóż nie – gdy kilkadziesiąt lat później Jan spisuje Ewan-
gelię (długo po śmierci Marii), to komentując słowa Jezusa, 
pisze tylko: „i wziął ją ów uczeń pod swoją opiekę” (Dąbr.
GR.1961; zob. BJW), nie opatrując tego żadnym komenta-
rzem. A  powinien, gdyby Jezus rzeczywiście powierzył 
Kościół i świat Marii. 
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Także Marii nie jest nic wiadomo, aby Jezus powierzył jej 
pod opiekę Kościół. Wynika to m.in. z tego, że po Pięćdziesiąt-
nicy apostołowie w żaden sposób nie zmieniają dotychczaso-
wego nauczania – wciąż Jezus Chrystus jest jedyną nadzieją 
i ucieczką Kościoła, jedynym jego ratunkiem, opiekunem, le-
karzem, orędownikiem, pośrednikiem i przekazicielem wszel- 
kich Bożych łask. Maria zatem żadnej innej nauki im nie 
przekazała.

Świadczy o tym również wspomniany wcześniej fakt, że po 
powołaniu Kościoła apostołowie nie poświęcają matce Jezusa 
nawet jednego zdania. Choć w  listach wymieniają z  imienia 
wiele osób poświęconych Kościołowi i służbie dla niego, w tym 
wiele bogobojnych kobiet (tak jest też w  Dziejach Apostol-
skich), to Marii – rzekomej „opiekunki Kościoła” i  jego „orę-
downiczki”, przez którą „Bóg przelewa na Kościół wszelkie 
swoje łaski” – nie wymieniają wcale. 

W tej sprawie odmienne zdanie od apostołów miał Jan Pa-
weł II, który w 2000 roku w akcie zawierzenia Maryi Kościo-
ła, wszystkich ludzi i całego świata zwrócił się w modlitwie do 
„Królowej Niebios”, przypomnijmy te słowa: 

„Zawierzając Ci apostoła Jana, a wraz z nim synów Kościoła 
i wszystkich ludzi, Chrystus nie umniejszył, ale raczej potwier-
dził swą rolę jedynego Zbawiciela świata… I oto Twoje dzieci 
gromadzą się wokół Ciebie u zarania nowego Millennium. Gło-
sem Następcy Piotra, z którym łączą się liczni pasterze, przy-
byli tu z wszystkich części świata, Kościół z ufnością błaga Cię 
dziś o wstawiennictwo, uciekając się pod Twoją macierzyńską 
opiekę w obliczu wyzwań, jakie kryje przyszłość… Pragniemy 
Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, która nas czeka, prosząc Cię, 
byś towarzyszyła nam w drodze… Dlatego, Matko, pragniemy 
zabrać Cię do siebie jak apostoł Jan (por. J 19,27), aby uczyć się 
od Ciebie, jak naśladować Twego Syna. »Niewiasto, oto dzieci 
Twoje!«. Stajemy tutaj przed Tobą, aby zawierzyć Twojej ma-
cierzyńskiej opiece samych siebie, Kościół i cały świat… Za-
wierzamy Ci wszystkich ludzi, poczynając od najsłabszych: 
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dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat oraz te, które naro-
dziły się pośród ubóstwa i cierpienia, młodych poszukujących 
sensu, ludzi pozbawionych pracy, nękanych przez głód i cho-
roby. Zawierzamy Ci rozbite rodziny, starców pozbawionych 
opieki i wszystkich, którzy są samotni i nie mają nadziei...” [Jan 
Paweł II, Akt zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie, Rzym, 8  X  2000, 
<www.voxdomini.pl>]. 

Argument biskupa Rzymu, że zawierzając jednemu czło-
wiekowi swój Kościół, apostołów i  wszystkich ludzi (czyli 
cały świat), Chrystus nie umniejszył, lecz jeszcze potwier-
dził swoją rolę jako Zbawiciela świata, jest wyrazem wielo-
wiekowego cynizmu charakteryzującego papieski Rzym. 
Chrystus, powierzając Marii Kościół, apostołów i  wszyst-
kich grzeszników, zdradziłby ich i okłamał, wielokrotnie bo-
wiem powtarzał im, aby przychodzili prosto do Niego i ani 
razu, aby udawali się do Marii.

Zapewniał ich także – i za Nim powtarzali to apostoło-
wie – że każdy człowiek musi trwać z Nim w bezpośredniej 
więzi i oddać Mu swoje serce, gdyż On jest jedynym ludzi 
Pośrednikiem w niebie (1Tym 2,5-6) i spowiednikiem prze-
baczającym grzechy (Hbr 7,25), który sam wstawia się za 
nimi u Ojca (1J 2,1-2), oczyszcza z grzechów (1J 1,7), jest ich 
siłą i mocą (Mt 28,18; Ef 6,10), źródłem wiary i duchowości 
(Hbr 12,1-2), ich Wielkim Kapłanem służącym w niebiań-
skiej świątyni (Hbr 8,1-2, 9,24-26), lekarzem (Mt 11,28-30), 
Pasterzem prowadzącym przez życie (J 10,11-18; Ps 23,1-3) 
oraz Panem (Ef 5,25-30), z  którym rozmawiają w  modli-
twach, prosząc o wsparcie, pomoc i ratunek (J 14,13-14). 

Ani jednego podobnego porównania lub określenia o Ma-
rii nie znajdziemy w całym Nowym Testamencie, co dobitnie 
świadczy o  tym, że w  Bożym zamyśle Maria nie miała od-
grywać w Kościele takiej roli, jaką przypisali jej mariolodzy. 
W Księdze Apokalipsy przekazanej przez Chrystusa Kościo-
łowi (Ap 1,1), w której apostoł Jan opisuje jego przyszłą histo-
rię, Zbawiciel mówi o sobie, a nie o Maryi: 
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„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos 
i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, 
a on ze Mną” (Ap 3,20 BT). 

Głoszona przez mariologów wiara, że Kościół Chrystu-
sa  – czyli Jego Oblubienica  – może spotykać się ze swoim 
Oblubieńcem wyłącznie za pośrednictwem kobiety („przez 
Maryję do Jezusa”), jest katechezą, którą głosić potrafi tylko 
przeciwnik Chrystusa. To nie Zbawiciel zdradził swoją Ob-
lubienicę, powierzając ją z krzyża w ręce „kobiety”, lecz to 
niewierna oblubienica zasiadająca w Rzymie zdradziła swo-
jego Oblubieńca, uprawiając duchowy nierząd w religijnym 
kulcie umarłego człowieka, z którego uczyniła kultyczne bó-
stwo. Dlatego w Objawieniu Jezusa Chrystusa została nazwa-
na wszetecznicą i matką wszetecznic (Ap 17,1-6, 14,8, 18,2-4). 

Papieska doktryna o  Kościele, którym z  nieba kieru-
je „Królowa Niebios”, gdzie mieszka Syn Boży, Bóg Ojciec 
i Duch Święty, drwi z Trójjedynego Boga i Jego Słowa przeka-
zanego ludziom. W ogrodzie Getsemani, kilka godzin przed 
krzyżową śmiercią, Jezus modlił się za Kościół, który powie-
rzył mu Ojciec w takich oto słowach: 

„Ojcze!... Ja za nimi proszę... których mi dałeś, ponie-
waż oni są Twoi; Ojcze Święty, zachowaj w  imieniu Twoim 
tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my... zachowy-
wałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, 
i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypeł-
niło Pismo. Aby wszyscy byli jedno, jak ty Ojcze we mnie, 
a ja w Tobie... jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie. 
Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie 
ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż 
umiłowałeś mnie przed założeniem świata…” (J 17,1-24). 

Jezus modli się za cały Kościół – obecny i przyszły – jaki 
dał mu Ojciec na własność: „A nie tylko za nimi proszę, ale 
i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie” (w. 20). 

Zatem w ostatniej swojej modlitwie za Kościół Jezus w ogó-
le nie wspomina o Marii. Zbawca nie przeoczyłby przyszłej 
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„Matki Kościoła”, gdyby zamierzał powierzyć jej na krzyżu 
wszystkich chrześcijan, wszystkich grzeszników i cały świat. 
W  najważniejszej modlitwie dotyczącej Kościoła syn Marii 
nie poświęca jej ani jednego zdania! W tej doniosłej modli-
twie aż dziewięć razy podkreśla, że Ojciec dał mu Kościół na 
własność i prosi o jego jedność oraz społeczność z Nim i Oj-
cem, lecz ani razu o utrzymanie go w przyszłości w społecz-
ności z Maryją. Wymyślona przez mariologów interpretacja 
o  rzekomym „testamencie Jezusa” przekazanym z  krzyża 
Marii to objaw desperacji ludzkiej, która za cenę prawdy pró-
buje uwiarygodnić nieewangeliczny kult.

Gdyby Jezus zamierzał powierzyć Marii swój Kościół 
i wszystkich ludzi, to Jego arcykapłańska modlitwa do Ojca 
o zachowanie Kościoła, w której pomija „Matkę Kościoła”, 
byłaby niebywałym przeoczeniem i faux pas. Jezus nie po-
pełniał jednak pomyłek. Dlatego w  najważniejszej swojej 
modlitwie nie poświęcił Marii ani jednego zdania.

Nie ma wątpliwości, że w  planach Jezusa dotyczących 
prowadzenia Jego Kościoła nie było miejsca dla „Matki Ko-
ścioła i Orędowniczki Kościoła”. Wyjaśnił też, kogo Kościół 
ma wywyższać i do kogo On będzie przyciągał ludzi:

„A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich 
do siebie pociągnę [nie „do mojej matki”]” (J 12,32). 

Dlaczego Jezus miałby powierzać chrześcijan swojej mat-
ce, skoro nakazuje im wywyższać siebie, a nie ją, zapewnia-
jąc jeszcze, że wszystkich ludzi będzie pociągać do siebie, 
a nie do matki? Mariologia kierująca ludzi do Maryi przeciw-
stawia się nie tylko woli Chrystusa, lecz również Boga Ojca, 
który także nie kieruje ich do Marii, lecz bezpośrednio do 
Syna (bo jest ich jedynym Orędownikiem i Pośrednikiem): 

„Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie pocią-
gnie mój Ojciec, który Mnie posłał” (J 6,44; zob. 1Kor 1,9). 

Mariologia Rzymu przeciwstawia się też Duchowi Święte-
mu, którego Bóg posłał Kościołowi w Dniu Pięćdziesiątnicy 
na prośbę Jezusa i którego zadaniem jest kierowanie ludzi do 
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Zbawiciela, a nie do Maryi, świadczenie o Nim, a nie „o Niej” 
oraz uwielbienie Jego, a nie „Jej”: 

„Gdy przyjdzie… Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, on 
będzie świadczył o Mnie... On Mnie uwielbi” (J 15,26, 16,14). 

Katolicki historyk prof. Garry Wills miał odwagę kry-
tykować nauki maryjne swojego Kościoła jako niezgodne 
z Ewangelią i wiarą Kościoła pierwszych wieków. Przyznał to 
w książce pt. Grzech papiestwa: 

„Katolicy byliby zdziwieni, gdyby dowiedzieli się, jak póź-
ne jest pochodzenie tej mnogości tytułów i świąt maryjnych. 
Nie było kościelnych uroczystości ku jej czci przed V wie-
kiem. Wśród setek kazań wygłoszonych przez Augustyna nie 
ma ani jednego maryjnego. Faktycznie, znacznie więcej mówi 
o innych Mariach znanych z Ewangelii, a mianowicie o Marii 
z Betanii i Marii z Magdali. Kiedy matka Jezusa występuje 
w wersetach biblijnych, które Augustyn komentuje, to nie wi-
dzi jej w roli, jakiej doszukali się w nich współcześni nauczy-
ciele katoliccy. Na przykład w Ew. Jana, Jezus widząc Marię 
pod krzyżem, powiedział do niej: »Kobieto, oto syn twój«, 
a do Jana »Oto matka twoja« (J 19,27). Słyszałem wiele wiel-
kopostnych kazań, według których my wszyscy zostaliśmy 
z  Janem powierzeni opiece Marii, jako naszej opiekunce... 
Augustyn zauważa kontekst, który mówi: »I  od tej godziny 
uczeń wziął ją do siebie« (J 19,27), dochodząc do oczywistego 
wniosku, że Jezus powierzył swoją matkę opiece Jana [nie od-
wrotnie]. Augustyn mówi nawet, że Jezus przypomina w ten 
sposób swoim uczniom o  ich obowiązku, aby troszczyć się 
o osoby starsze i wdowy. Maria nie jest opiekunką, lecz sama 
potrzebuje opieki. Apostoł Jan nie ukazałby jej w takiej roli, 
gdyby faktycznie miała personifikować Kościół” [G. Wills, Pa-
pal Sin: Structures of Deceit, Doubleday, New York 2000, s. 206]. 

Bo w istocie, co zauważa wielu komentatorów tej sceny, 
stojąca przy krzyżu zawiedziona i zrozpaczona Maria niko-
go poza sobą nie reprezentuje. W ewangelicznym obrazie, 
opisanym przez Jana kilkadziesiąt lat po jej śmierci, Maria 
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jest całkowicie bierną postacią, opuszczoną przez umiera-
jącego syna wdową, która wymaga wyłącznie opieki.

Po zapoznaniu się ze świadectwem Pisma Świętego nasu-
wa się jednoznaczny wniosek, że kierowani antyewangelicz-
nym i  antychrystowym duchem mariolodzy zmanipulowali 
słowa konającego na krzyżu Jezusa, odebrali Mu prawo wy-
łączności do odkupionego przez siebie Kościoła i scedowali 
je na Maryję, której kult sami wprowadzali i upowszechniali. 

Gdyby tuż przed śmiercią Jezus powierzył Marii Kościół 
razem z apostołami i wszystkimi grzesznikami, to powinien 
po zmartwychwstaniu ukazać się najpierw „Matce Kościo-
ła”, a nie Marii Magdalenie, niedawnej nierządnicy. Gdy po-
lecił Marii Magdalenie pobiec „do moich braci” i powiedzieć 
im, że wstępuje „do Ojca mego i Ojca waszego”, to zgodnie 
z relacją ewangelisty Maria Magdalena oznajmia te słowa 
i zmartwychwstanie Jezusa „uczniom”, nie wyszczególnia-
jąc w żaden sposób „Matki Kościoła” (J 20,1-20). Jezus nie 
wyróżniał Marii przed Golgotą, nie wyróżnił jej po zmar-
twychwstaniu ani po wniebowstąpieniu.

Jak wiadomo, matka Jezusa w tamtej chwili przebywała 
razem z uczniami i innymi osobami, które zebrały się w tej 
samej izbie, w której spożywano ostatnią Wieczerzę. Jak re-
lacjonuje Marek, wszyscy zebrani byli „pogrążeni w smutku 
i płakali” (Mk 16,11). Gdy Maria Magdalena informuje ich, że 
Jezus żyje i zmartwychwstał, „oni nie uwierzyli” jej – czyli 
nie wierzyli też w to, że Jezus ich zbawił. W tamtej chwili 
nawet Maria nie wierzyła w zmartwychwstanie syna, a więc 
w swoje zbawienie i zmartwychwstanie. Bo faktycznie żadna 
z osób przebywających w izbie „i pogrążona w smutku” nie 
wykazała na Golgocie wiary w Jezusa, a tym samym wiary 
w swoje zbawienie. 

Ta sytuacja jeszcze mocniej uświadamia nam, że stojąca 
przy krzyżu Maria nie mogła zinterpretować słów Chrystu-
sa „kobieto, oto syn twój” jako powierzenie jej całego Ko-
ścioła i wszystkich ludzi. Dzięki wielu sytuacjom opisanym 
w  Nowym Testamencie wiemy, że Maria  jak wielu Żydów 
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nie rozumiała misji Mesjasza ani planu zbawienia Izraela. 
Przecież już podczas zwiastowania „zatrwożyła się na sło-
wa” anioła w tej sprawie „i zastanawiała się, co by mogło to 
znaczyć” (Łk 1,29). Gdy anioł zauważył jej zatrwożenie, po-
wiedział do niej, „aby się nie bała” (w. 30). 

Maria była również zdumiona (zaskoczona), widząc swo-
jego dwunastoletniego syna rozmawiającego w  świątyni 
z nauczycielami i kapłanami (Łk 2,46-48), czym pokazała, 
że nie rozumie Jego misji. Dlatego nie zrozumiała również 
jego odpowiedzi, kiedy na jej wyrzut „dlaczego im to zrobił” 
(zostając w Jerozolimie i rozmawiając w świątyni z kapłana-
mi), odpowiedział jej i Józefowi także z wyrzutem: 

„Czemu mnie szukaliście? Czyż nie wiedzieliście, że 
w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę? Lecz oni nie zro-
zumieli tych słów, które im mówił” (w. 49-50).

Maria nie rozumiała więc, że Jezus jako syn Boga musi 
brać udział w tym, w czym bierze udział Jego Ojciec – w mi-
sji głoszenia prawdy dla odkupienia ludzi. Skierowany do 
matki wyrzut dwunastoletniego Jezusa jest wyraźny, po-
nieważ powinna to wiedzieć, tymczasem nie wiedziała albo 
o tym zapomniała, podobnie Józef. 

Kiedy innym razem Jezus prowadził swoją nauczycielską 
misję, jego krewni („ci od Niego” – Οί παρ αύτου~), pomyśleli, 
że odszedł od zmysłów (czyli zwariował):

„A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwy-
cić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów” (Mk 3,21). 
Chcieli go pochwycić, czyli de facto powstrzymać od prowa-
dzenia służby mesjańskiej, której nie rozumieli. Zareagowa-
li jak część Żydów, którzy słuchając Jego nauk, uważali go 
za szaleńca, zwłaszcza nauczyciele ludu i rabini: „I wielu 
z nich mówiło: Demona ma i szaleje. Dlaczego go słucha-
cie?” (J 10,20).

Przy innej sytuacji apostoł Jan zauważył, że „nawet jego 
bracia nie wierzyli w niego” (J 7,25), a ewangelista Marek 
nie przypadkowo chyba przytoczył słowa Jezusa, który od-
wiedzając rodzinne strony, powiedział: „Nigdzie prorok nie 
jest lekceważony, jak tylko w  swojej ojczyźnie, pośród 
krewnych i we własnym domu” (Mk 6,4 pd).
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Z  dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że we 
własnym domu Jezus nie był traktowany z szacunkiem i nie 
jeden raz rodzina dała mu odczuć, że jest dziwakiem, a na-
wet „odchodzącym od zmysłów” (Mk 3,21 UBG) szaleńcem, 
który głosi poglądy religijne odbiegające od nauki synagogi 
i któremu wydaje się, że jest najmądrzejszy. Jeszcze przed 
rozpoczęciem służby publicznej (w  wieku ok. 30 lat) Jezus 
miał już świadomość, że jest zapowiedzianym w Świętych Pi-
smach Mesjaszem, który umrze za grzeszników, niczym skła-
dany w świątyni w ofierze niewinny baranek. Możemy sobie 
tylko wyobrazić, co mogli o nim myśleć członkowie rodziny, 
gdy komentował odbiegające od nauk Biblii powszechnie wy-
znawane doktryny wiary głoszone przez nauczycieli Izraela. 
A na pewno Jezus nie wyznawał fałszywych nauk wiary i gdy 
takie głoszono (czyli przypisywano je Bogu), musiał się do 
nich odnieść krytycznie.

Absurdalność mariologii o  powierzeniu na Golgocie Ko-
ścioła Marii i wszystkich grzeszników polega również na tym, 
że dotyczy przecież osoby żyjącej. Jezus nie mówi do Ma-
rii: „Kobieto, oto syn twój, kiedy umrzesz” – czyli będziesz 
jego matką dopiero w przyszłości. Jezus używa czasu teraź-
niejszego, a natychmiastowa reakcja Jana to potwierdza: „I od 
owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie” (J 19,27 pd). 

Jeśli Jezus powierzył swój Kościół Marii na Golgocie, to 
pojawia się naturalnie pytanie, w  jaki sposób za swojego ży-
cia Maria się nim opiekowała, wszystkimi zborami, jak dbała 
o chrześcijan i była ich duchową „Matką”, i jak zabiegała o zba-
wienie wszystkich grzeszników? Mariolodzy powinni czuć się 
zawiedzeni, że apostołowie – w tym najdłużej żyjący Jan i opie-
kun Marii – nie napisali zdania o matce Jezusa nawet po jej 
śmierci i o jakiejkolwiek jej służbie prowadzonej dla Kościoła.

Innym przykładem przewrotnej egzegezy biblijnej prze-
prowadzanej przez rzymską mariologię jest wykładnia ostat-
nich słów Jezusa, które wypowiedział tuż przed śmiercią. 
Ewangelista Jan napisał: „A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: 
Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha” (J 19,30). 
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Całe starożytne chrześcijaństwo zgodnie uważało, że zda-
nie to opisuje tylko chwilę śmierci Jezusa – gdy człowiek umie-
ra, to ożywczy Boży duch, który jest w każdym z ludzi, wraca 
do Boga. Jednak mariolodzy dopatrzyli się w słowach Jezusa cze-
goś, co wprawia w zdumienie. Twierdzą mianowicie, że mówiąc 
to, Jezus bezpośrednio przekazał Ducha Świętego Marii i Janowi. 

Tę kuriozalną interpretację ogłosiło Magisterium rzym-
skiego Kościoła, a Pius XII, Jan Paweł II i Benedykt XVI po-
twierdzili swoimi „nieomylnymi” autorytetami, oświadczając, 
że w tamtej chwili Jezus przekazał „Kościołowi, reprezentowa-
nemu pod krzyżem przez Maryję oraz apostoła Jana”, Ducha 
Świętego. Jan Paweł II nazywa tę chwilę „pierwszym etapem 
zesłania Ducha Świętego”, a Benedykt XVI – „zadatkiem daru 
Ducha Świętego” [G.M. Bartosik, Macierzyństwo duchowe Maryi w ma-
cierzyństwie Ducha Świętego, Salvatoris Mater 10/2, 70-101, Licheń 2008]. 

Jeszcze dalej posunął się Pius XII (1876–1958), który na-
wiązując do tej sytuacji orzekł, że to Maryja wyjednała dla 
kościoła Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy:

„Tak więc Ta, która była Matką Głowy naszej co do ciała, 
stała się Matką w duchu dla nowego tytułu boleści i chwa-
ły, Matką wszystkich Jego członków. Ona to wszechpo-
tężnymi prośbami swymi wyjednała to, że Duch Boskiego 
Odkupiciela, już z  krzyża dany, w  dzień Zielonych Świą-
tek wraz z  przedziwnymi łaskami udzielony został nowo  
powstałemu Kościołowi” [Pius XII, Encyklika Mystici Corporis 
Christi, par. 94, Rzym 1943]. 

Tej fantasmagorycznej interpretacji nie podzielali oczywi-
ście apostołowie. Gdyby apostoł Jan, spisując ostatnią Ewan-
gelię ok. 95–100 roku, wiedział cokolwiek o  wylaniu przy 
krzyżu na niego i Marię Ducha Świętego, to zapewne napisał-
by tak: „I skłoniwszy głowę, zesłał nam Ducha”, tymczasem 
napisał: „I skłoniwszy głowę, oddał ducha”.

Komu i jakiego ducha oddał umierający Jezus, odpowia-
da mariologom ewangelista Łukasz, który również opisał 
tamtą chwilę: 



„Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego” (Łk 23,46). 
Nie ma najmniejszej wątpliwości, komu i jakiego ducha 

oddał Jezus – nie Marii Ducha Świętego, lecz Ojcu ożywcze-
go ducha. Czy trzeba być mariologiem „ofiarowanym w nie-
wolę Maryi”, aby manipulować słowami Jezusa Chrystusa, 
jak czyni to ks. Grzegorz Bartosik, który pisze: 

„Można zatem powiedzieć, że umierający Jezus najpierw 
daje swojemu Kościołowi w osobie umiłowanego ucznia swo-
ją Matkę za Matkę duchową, a następnie przekazuje swojej 
Matce i całemu Kościołowi Ducha Świętego. A zatem to »od-
danie Ducha Świętego« z wysokości krzyża można nazwać 
ponownym zstąpieniem Ducha Świętego na Maryję, ukonsty-
tuowaną przed momentem Matką duchową ludzkości... Ar-
gumentacja tego związku przyczynowo-skutkowego wydaje 
się oczywista... A  zatem skoro Maryja została ustanowiona 
Matką duchową ludzkości, niejako natychmiast otrzymała 
moc, aby tę misję wykonać” [Macierzyństwo duchowe Maryi w ma-
cierzyństwie Ducha Świętego…, s. 88-89]. 

Tej niesłychanej manipulacji dokonano po to, aby wzmoc-
nić wcześniejszą manipulację na kanwie opisu, w  którym 
Jezus rzekomo powierza Marii Kościół, a  teraz rzekomo 
przekazuje jej Ducha Świętego w celu wykonania powierzo-
nej jej misji opiekowania się Kościołem. Ta manipulacja bę-
dzie z kolei wspierać manipulowanie fragmentem Dziejów 
Apostolskich, opisującym zesłanie na uczniów w dniu Pięć-
dziesiątnicy Ducha Świętego, co jakoby miało być zasługą 
Marii, która „wszechpotężnymi prośbami swymi wyjed-
nała to, że Duch Boskiego Odkupiciela w dzień Zielonych 
Świątek wraz z  przedziwnymi łaskami udzielony został 
nowo powstałemu Kościołowi” (więcej na ten temat w rozdz. 
„Pięćdziesiątnica z Maryją”).

Jezus nie powierzył Kościoła Maryi również dlatego, że 
zapewniał uczniów: „nic nie czynię sam z  siebie” (J 8,28) 
i „nie czynię mojej woli, lecz wolę Ojca” (J 6,38), a Jego Oj-
ciec nigdy Mu nie zlecił powierzenia Kościoła matce. 
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Baczcie, aby was kto nie zwiódł

W akcie zawierzenia świata i wszystkich ludzi  
Maryi, Jan Paweł II skierował w 2000 roku do 
„Królowej Niebios” takie jeszcze słowa:

„Ty jesteś blaskiem, który nie przyćmiewa światłości Chry-
stusa, bo istniejesz w Nim i przez Niego... Tobie, Jutrzenko zba-
wienia, powierzamy naszą drogę w nowym Millennium, aby 
pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chry-
stusa, światłość świata i  jedynego Zbawiciela, który króluje 
z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen” [Jan Paweł 
II, Akt zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie…, <www.voxdomini.pl>].

Zdanie o Maryi, „która nie przyćmiewa Chrystusa”, Jan 
Paweł II powtórzył za soborem watykańskim II: „Maryja nie 
przyćmiewa i nie umniejsza jedynego pośrednictwa Chry-
stusowego” (KKK 60). 

Jaką wartość ma to soborowe i Jana Pawła II zapewnie-
nie, pokazuje monstrualnie rozwinięty kult Marii konkuru-
jący z  kultem Chrystusa. Podobną wartość ma wyznane 
pragnienie, aby wszyscy ludzie „pod Maryi przewodnic-
twem odnaleźli Chrystusa”. Słowa te, jak się wydaje, wy-
rażają papieską troskę, aby ludzie odnaleźli Chrystusa… 
lecz niestety muszą spełnić jeden warunek: czynić to tylko 
„pod przewodnictwem Maryi”. 

Niemal wszystkie prace i  rozważania mariologii „przez 
Maryję do Jezusa” konstruowane są w  podobny sposób  – 
czytelnik ma odnieść wrażenie, że kult maryjny wywyższa 
Chrystusa, Boga Ojca i Ducha Świętego, choć w rzeczywi-
stości jest w nim wywyższana Maryja. Główną troską Jana 
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Pawła II, który sam oddał się w niewolę Maryi, było to, aby 
wszystkich rzymskich katolików związać mocniej z kultem 
maryjnym i modlitwami różańcowymi. Szukanie Chrystusa 
„pod przewodnictwem Maryi, Jutrzenki zbawienia” w prak-
tyce oznacza bowiem zanoszenie modlitw do Maryi, co-
dzienne zawierzanie się jej oraz lokowanie w  niej swoich 
nadziei. Wbrew zapewnieniom mariologów kult Maryi ni-
kogo nie prowadzi do Chrystusa, służącego dla chrześcijan 
w  niebiańskiej Świątyni [zob. A. Gowroń, Strażnicy niebiańskiej 
Świątyni, Warszawa 2021], lecz tylko utrzymuje ich w tym kul-
cie. Nie istnieje kult Chrystusa w kulcie Maryi czy w kulcie 
któregokolwiek z ludzi, tak jak nie istnieje kult Boga w kul-
cie obrazów. „Przewodnictwo Maryi do Chrystusa”, co gło-
si, propaguje i  realizuje Rzym, prowadzi wiernych przede 
wszystkim do „eucharystycznego Chrystusa”  – czyli do 
uczestnictwa w obrzędzie składania Chrystusa w ofierze na 
kościelnych ołtarzach eucharystycznej mszy. 

Osoby uczestniczące w kulcie Maryi nie mają świadomo-
ści, że reprezentuje on najbardziej potępiany przez Boga 
bałwochwalczy kult człowieka, w  którym jeden człowiek 
powierza swoje życie, los i przyszłość innemu śmiertelne-
mu człowiekowi (i grzesznikowi, ponieważ wszyscy ludzie 
są grzeszni) i w nim zamiast w Bogu lokuje swoje nadzie-
je. Przypomnijmy: „Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję 
w człowieku” (Jer 17,5); „Błogosławiony mąż, który pokłada 
ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją” (Jer 17,7).

Chrześcijanie Kościoła apostolskiego i  długo jeszcze 
poapostolskiego nie powierzali siebie, swojego życia, przy-
szłości i  serc żadnemu, nawet najbardziej bogobojnemu 
człowiekowi, w  tym apostołom i  Marii. Wszyscy codzien-
nie powierzali siebie tylko Jezusowi Chrystusowi, a  przez 
Niego – jedynego w niebie Orędownika i Pośrednika – Bogu 
Ojcu. Każdy człowiek staje się dla chrześcijanina bożkiem 
z chwilą, gdy ten zaczyna zanosić do niego modlitwy i od-
dawać mu religijną cześć, która należy się wyłącznie Bogu: 
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„Ja, Pan, a takie jest imię Moje, nie oddam mojej czci niko-
mu” (Iz 42,8). Bóg zakazał swemu ludowi zarówno w Starym, 
jak i Nowym Testamencie wielbienia i czczenia jakichkolwiek 
ludzi, nawet szlachetnych i prawych, oprócz Syna Człowie-
czego. Cóż dopiero mówić o  takiej zniewadze Boga, jak za-
noszenie modlitw do ludzi umarłych. To dowód największego 
zniesławienia Bóstwa. 

Nie znajdziemy w Nowym Testamencie ani jednego zale-
cenia apostołów, by chrześcijanie zanosili modlitwy do jakiej-
kolwiek istoty oprócz Zbawiciela i Boga Ojca „w imię Jezusa”.

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Wy 
więc bardzo błądzicie” (Mk 12,27 UBG);

„Czyż lud nie powinien radzić się swego Boga? Czy ma 
się radzić umarłych w sprawie żywych?” (Iz 8,19);

„Umarli nie będą chwalili PANA ani nikt z tych, którzy 
zstępują do miejsca milczenia” (Ps 115,17 UBG).

Dla Kościoła pierwszych wieków wszyscy chrześcijanie 
byli wyłączną własnością Chrystusa i do Niego należeli:

„Bóg nabył was na własność za wielką cenę” (1Kor 7,23 BP); 
„Czyż nie wiecie... że nie należycie do siebie? Bóg nabył was na 
własność za wielką cenę” (1Kor 6,19-20 BP); „wiedząc, że nie rze-
czami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni 
z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przeka-
zanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego 
i nieskalanego” (1P 1,18-19); „Przeto niechaj nikt nie chlubi się 
ludźmi... Wy zaś należycie do Chrystusa” (1Kor 3,21.23 BP). 

W  listach pasterskich do Kościoła apostołowie przeka-
zali wiele świadectw, z których wynika, że Chrystus nie za-
wierzył Kościoła swojej matce. Choćby tu: „Lecz Chrystus 
jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my je-
steśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję [w Nim] aż 
do końca niewzruszenie zachowamy” (Hbr 3,6 UBG). 

Nie Maryja, lecz Chrystus panuje nad swoim domem-
-Kościołem, ponieważ Bóg Synowi oddał „wszelką władzę 
w  niebie i  na ziemi” (Mt 28,18) i  „wszystko oddał w  Jego 
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ręce” (J  3,35), w  tym wszystkich ludzi wierzących. Jezus 
nie mógł przeciwstawić się woli Ojca i powierzyć Kościoła 
Marii. Sam zapewniał chrześcijan: 

„Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do Mnie [nie do 
„mojej matki”], a tego, który do Mnie przychodzi, nie wyrzu-
cę precz; zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę 
swoją, lecz wolę Tego, który mnie posłał [Ojca]. A to jest wola 
Tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, 
nic nie stracił” (J 6,37-39). 

Niedługo przed krzyżową śmiercią Jezus powiedział Ojcu: 
„nie wola moja, ale Twoja niech się stanie” (Łk 22,42). A wolą 
Boga Ojca nie było powierzenie Kościoła Marii, tylko Syno-
wi. Tak naucza Słowo Boże. 

Gdyby Jezus powierzył Kościół Marii, to będący u kresu 
życia sędziwy Jan na pewno odsyłałby chrześcijan do „orę-
downiczki” Marii, a nie do Chrystusa: 

„Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli-
by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystu-
sa, który jest sprawiedliwy” (1J 2,1). 

Maria nie żyła już co najmniej od pięćdziesięciu lat i ostat-
ni apostoł, którą ją przeżył, nie odsyła do niej chrześcijan 
i nie przekazuje im wiary „przez Maryję do Jezusa”. Nie on to 
zrobił, lecz fałszywi pasterze (2Kor 11,13-15), którzy narzucili 
ją powszechnemu Kościołowi, głosząc nie dzieło Chrystusa, 
ale dzieło tego, o którym On mówił w słowach skierowanych 
do fałszywych pasterzy ludu starotestamentowego:

„Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy... nie 
przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego 
Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca... 
Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie 
słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie speł-
niać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą 
i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kie-
dy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem 
kłamstwa” (J 8,37-45). 
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Najważniejsze maryjne nauki Rzymu nie są więc nauka-
mi Jezusa Chrystusa i to nie Duch Święty przekazał je Ko-
ściołowi. Chrześcijan, którzy zawierzyli mariologom, a nie 
apostołom Jezusa, powinno zastanowić jeszcze to, dlaczego 
po swojej śmierci Maria nigdy nie objawiła się apostołom? 
Nie będzie łatwo pogodzić im się z myślą – która ma mocne 
biblijne podstawy  – że swoją wiarą w  Maryję Pośrednicz-
kę wszelkich Bożych łask, w  Maryję Orędowniczkę, Ma-
ryję Matkę Kościoła oraz w  mariologię „przez Maryję do 
Jezusa”, zarzucają kłamstwo Jezusowi, apostołom i Ducho-
wi Świętemu, z którego natchnienia cały Kościół otrzymał 
Boże Słowo. Wiarą w papieskie dogmaty maryjne zarzucają 
kłamstwo Pismu Świętemu, a tym samym Jego autorowi. 

Wielu chrześcijan nie wie bądź zapomniało, że wiara i na-
uki wiary nie są ludzkim dziełem, lecz darem Boga, a ich wia-
rę zrodziło Boże Słowo:

„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co 
się słyszy, jest Słowo Chrystusa” (Rz 10,17 BT); „Albowiem 
łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to 
dar” (Ef 2,8); „Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystu-
sa, tym, którzy dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zba-
wiciela Jezusa Chrystusa otrzymali tę samą, co my, cenną 
wiarę” (2P 1,1 BP); „Powiadam bowiem każdemu spośród 
was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o  sobie więcej, 
niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie 
do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił” (Rz 12,3). 

Bożą wiarą przekazaną ludziom w Jego Słowie jest wiara 
w  jedynego w  niebie Odkupiciela, Orędownika, Pośredni-
ka, Spowiednika i Wielkiego ich Kapłana Jezusa Chrystu-
sa, a nie wiara w „Orędowniczkę”, „Pośredniczkę wszelkich 
łask” i „Współodkupicielkę”, którą wymyślili i przekazali im 
błądzący mariologowie. Dlatego Jezus powiedział: „To jest 
dzieło Boga, abyście wierzyli w  tego,  którego On posłał” 
(J 6,29) – czyli w Jezusa, a nie w Jego matkę. Nie ma innego 
Bożego dzieła wiary.
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Dlatego każdy chrześcijanin musi zadać sobie pytanie, 
czyje słowo zrodziło w nim wiarę w „Orędowniczkę i Pośred-
niczkę” Kościoła, w „Szafarkę wszystkich Bożych łask”, we 
„Współodkupicielkę” czy „Matkę Kościoła”? Tego nie mogło 
uczynić Słowo Chrystusowe, ponieważ takich nauk wiary 
ono nie przekazuje. Zrodzić ją mogło tylko słowo „ludzkie”, 
głoszone przez ludzi, którzy nie wytrwali w prawdzie. 

O nich pisał apostoł Paweł:
„Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią 

i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na ży-
wiołach świata, a nie na Chrystusie” (Kol 2,8);

„Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki 
drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet spomiędzy was sa-
mych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby 
uczniów pociągnąć za sobą” (Dz 20,29-30); 

„Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezu-
sa, jakiego wam nie głosiliśmy, lub bierzecie innego Ducha, 
którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, nie tę, którą 
przyjęliście – znosicie to spokojnie” (2Kor 11,4 BT); 

„Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracowni-
kami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apo-
stołów Chrystusowych.  I  nic dziwnego; wszak i  szatan 
przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczaj-
nego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawie-
dliwości...” (2Kor 11,13).

Apostoł Jan nawoływał chrześcijan: 
„To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. 

Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy 
pozostaniecie w Synu i w Ojcu (...). To wam napisałem o tych, 
którzy was zwodzą (...). A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, aby-
śmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i  nie 
zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego” (1J 2,24.26.28). 

Chrześcijanie trzymają się tego, co „słyszeli od począt-
ku”, co sami zapisali w Bożym Słowie – najwiarygodniejszym 
świadectwie Bożej wiary. Ile potrzeba zapewnień Zbawiciela 
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i apostołów, aby wyznawcy maryjnych dogmatów Rzymu do-
strzegli, że przekazano im inne dzieło wiary i inną ewangelię, 
której nie głosił Jezus?

Chrześcijanie posłuszni głosowi swojego Pasterza (J 10,1-4) 
wiedzą, że „kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki 
Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w  niej, ten ma i  Ojca, 
i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, 
nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie” (2J 9-10). 

Także „apostoł narodów” przestrzegał Kościół przed współ-
braćmi, którzy uczyliby nauk ponad te, które zostały zapisane 
w Bożym Słowie:

„Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollo-
sa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno 
wykraczać ponad to, co zostało napisane” (1Kor 4,6). Bo „to 
co zostało napisane” w Bożym Słowie, jest wystarczające do 
życia wiary, poznania Boga i zbawienia. 

„Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie 
było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jedna-
kowym umysłem i jednakowym zdaniem” (1Kor 1,11 UBG). 

Apostoł Paweł zganił kiedyś apostoła Piotra (Kefasa) za 
niewielkie – jak może się wydawać – odstępstwo od nauki 
ewangelii, gdy ten przestał jadać z poganami, chociaż już nie 
uważano ich za nieczystych (sam Piotr otrzymał w tej spra-
wie od Chrystusa widzenie dotyczące Korneliusza). Jednak 
Piotr przestał z  nimi jadać z  powodu nacisków niektórych 
braci zachowujących część nieaktualnych obrzędów, w tym 
obrzezanie, które uważali za warunek zbawienia (Dz 15,1). 
W tej jednej sprawie apostoł Piotr okazał słabość i postąpił 
wbrew prawdzie ewangelii. 

„A  gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem 
mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem 
przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami; a gdy 
przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli 
obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali 
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spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewan-
gelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: Jeśli ty, bę-
dąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż 
zmuszasz pogan żyć po żydowsku?” (Ga 2,11-14; zob. Ga 1,6-9). 

Jest to doskonały przykład, który pokazuje, jaką wagę 
Kościół apostolski przykładał do każdego, choćby najmniej-
szego odstępstwa od ewangelicznej nauki Jezusa Chrystusa.

Nauczaniem przeciwnym Ewangelii zwodził w sposób 
szczególny Leon XIII, gdy rozpoczął krzewienie różańca 
wśród zwykłych katolików. W latach 1883-1898 wydał aż dwa-
naście encyklik różańcowych (wierni długo opierali się przed 
przyjęciem różańca). To za jego sprawą rzymscy katolicy za-
częli później powszechnie używać różańca, który Watykan 
wybrał za narzędzie mające połączyć ich jeszcze mocniej  
z kultem Maryi i modlitwami zanoszonymi do „Królowej Nie-
bios”. Dlatego Leon XIII wydał polecenie, aby „we wszystkich 
kościołach parafialnych oraz innych, jeśli Ordynariusze 
miejscowi uznają to za stosowne, a także we wszystkich ko-
ściołach i kaplicach poświęconych czci Bogurodzicy winna 
być odmawiana uroczyście przynajmniej jedna część ró-
żańca wraz z litanią loretańską” [Encykliki Leona XIII, t. I; t. II, 
Słupsk 1997, 89n.].

W encyklice Laetitiae sanctae (1893) mówi już, że różaniec  
jest lekarstwem dla człowieka i zbawienną mocą dla spo-
łeczeństwa, a w encyklice Fidentem piumque (1896) wzywa 
kościół do codziennego używania różańca we wszystkich 
bazylikach oraz we wszystkie święta.

Aby zachęcić lud do używania różańca posługiwał się per-
swazyjnym argumentem, że bez Maryi nie otrzyma od Boga 
ani jednej łaski, dlatego wierni muszą się do niej codziennie 
uciekać: „Z przeogromnego skarbu wszelkiej łaski, który przy-
niósł nam Pan, gdyż »łaska i prawda stały się przez Jezusa 
Chrystusa« (J 1,17), wszystko bez wyjątku udzielane nam jest 
przez pośrednictwo Marii” [Leon XIII, Różaniec Maryi, 33].
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Totus Tuus Maryjo! 

Od soboru watykańskiego II mariologia Rzymu  
jest nieustannie rozwijana. Soborowe wytyczne zmo- 
bilizowały wielu mariologów, aby na polu „biblijnej 

egzegezy” kreatywnie „wykazali”, że Pismo Święte zawiera 
wiele typologii i  odniesień do Maryi, która już od ogrodu 
Eden jest rzekomo częścią zbawczego planu przygotowane-
go przez Boga. Większość rzymskich katolików nawet nie 
podejrzewa, że ich związek i uczestnictwo w maryjnym kul-
cie oraz duchowa od niej zależność będą za kilka lat więk-
sze niż kiedykolwiek. To cel, który Watykan konsekwentnie 
realizuje  – kult Maryi, pobożność i  duchowość maryjna 
mają przeniknąć wiarę i życie każdego katolika. 

Dlatego od ostatniego soboru tak wielu duchownych Ko-
ścioła angażuje się w krzewienie kultu maryjnego. Szczegól-
ne zaangażowanie w jego rozwijanie i promowanie nowych 
„studiów maryjnych” wykazał Jan Paweł II. W kulcie Maryi 
prześcignął najbardziej dotąd maryjnego papieża Piusa IX. 
Dlatego beatyfikował go w 2000 roku podczas aktu zawie-
rzenia Maryi świata i wszystkich ludzi.

Pontyfikat Jana Pawła II dowodzi, że w jego sercu pierw-
sze miejsce zajmowała Maryja, a nie Chrystus. Stałym sym-
bolicznym tego wyrazem była wyhaftowana na jego szatach 
litera M i słowa Totus Tuus (Cały Twój). Są to słowa z modli-
twy do Maryi autorstwa Ludwika Grigniona de Montforta, 
znajdującej się w  jego maryjnym Traktacie o  doskonałym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny: „Jestem cały 
Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie 
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całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo” [L.M.G. de Montfort, 
Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, To-
ruń, 1996, s. 235]. 

„Jestem cały Twój, Maryjo”  – to była życiowa dewiza 
Jana Pawła II, który „Królowej Nieba” oddał całego siebie 
i całkowicie zawierzył własne życie. Powtórzył to jeszcze 
przed śmiercią w  testamencie. Wszystkich aktów zawie-
rzeń Maryi, jakich dokonał jako zwierzchnik Kościoła po-
wszechnego, było około 400. 

Podczas ostatniego pobytu w  Kalwarii Zebrzydowskiej 
w  2002 roku Jan Paweł II modlił się: „Matko Najświętsza, 
Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha… 
Tobie oddaję wszystkie owoce mojego życia i posługi; Tobie 
zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie 
ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria, Totus 
Tuus!” [Jan Paweł II, Matka miłosierdzia czuwa nad nami, Salvatoris 
Mater, t. 5 (2003), nr 1, s. 284].

„Poprzez całą posługę Piotrową Jan Paweł II zawierza Matce 
Bożej wszystko, czym żyje, wszystkie sprawy, które rozważa 
i omawia w swoim nauczaniu” [Włodzimierz Wołyniec, Tajemnica 
zawierzenia Maryi w  nauczaniu Jana Pawła II, Salvatoris Mater 7/1, 
Licheń 2005, s. 325].

Prawie wszystkie wystąpienia Jana Pawła II, listy, adhorta-
cje i encykliki kończą się powierzeniem siebie i wyznawców 
Kościoła katolickiego Maryi, a  nie Chrystusowi. Uczynił to 
nawet w swojej najbardziej znanej encyklice o Jezusie Chry-
stusie Redemptor hominis  – nazywanej przez rzymskich 
teologów „chrystocentryczną” – w jej końcowych słowach za-
wierzył ich Maryi i zalecił trwać w społeczności z nią:

„Kończąc to rozważanie gorącym i pokornym wezwaniem 
do modlitwy, pragnę, abyśmy na tej modlitwie trwali złączeni 
z Maryją, Matką Jezusa, tak jak trwali Apostołowie i Uczniowie 
Pańscy po Wniebowstąpieniu w jerozolimskim Wieczerniku. 
I proszę nade wszystko samą niebiańską Matkę Kościoła, aby 
raczyła na tej modlitwie nowego Adwentu ludzkości trwać 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Serce_Maryi


238

z nami, którzy stanowimy Kościół, czyli Ciało Mistyczne Jej 
rodzonego Syna” [Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym 
4.03.1979, <www.vatican.va>]. 

Podobnie postąpił w  liście napisanym 15 sierpnia 1988 
roku z okazji roku maryjnego, oznajmiając, że „Kościół jest 
zarazem »maryjny« i apostolsko-Piotrowy”. Potem dodał: 
„(…) profil maryjny jest dla Kościoła równie, a może na-
wet bardziej istotny i  charakterystyczny niż głęboko 
z nim związany profil apostolski i Piotrowy... maryjny wy-
miar Kościoła znajduje się przed wymiarem Piotrowym... 
Niepokalana poprzedza wszystkich, a więc także samego 
Piotra i Apostołów” [Jan Paweł II, Mulieris Dignitatem 27, przypis 
nr 55, <www.opoka.org.pl>]. 

Ilu wierzących zauważy w słowach głowy Watykanu de-
precjonowanie Kościoła apostolskiego, który założył Jezus 
Chrystus? Przykład ten dobrze pokazuje obrany przez Rzym 
kierunek, dla którego „profil Kościoła maryjnego” jest waż-
niejszy od „profilu Kościoła apostolskiego”. Założony przez 
Chrystusa Kościół apostolski nigdy nie był maryjny, nie był 
nim długo także Kościół poapostolski. Fałszowanie historii 
Kościoła służy uwiarygodnieniu fałszywego kultu maryjne-
go. Maryjny staje się dopiero Kościół kierowany przez Rzym, 
który z apostolskim niewiele ma już wspólnego, co Jan Paweł 
II pośrednio przyznał, wymieniając Kościół Chrystusa (bo ta-
kim był Kościół apostolski) za Kościołem maryjnym. 

Słowa biskupa Rzymu, nazywającego Kościół rzymskoka-
tolicki Kościołem maryjnym, opisują realizowane od V wieku 
wielkie dzieło przeobrażania Kościoła Chrystusowego w Ko-
ściół Maryi z  pobożnością maryjną, która wchłania ostatnie 
przejawy ewangelicznej pobożności Chrystusowej i w jej miej-
sce wprowadza pobożność „eucharystycznego Chrystusa”.

W  przemówieniu wygłoszonym na Papieskim Wydziale 
Teologicznym Marianum w 1988 roku Jan Paweł II zwrócił się 
do studiujących mariologię, mówiąc, że Kościół rzymski wy-
maga od nich, aby podjęli trud wyjaśnienia „współdziałania 
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Dziewicy Maryi z łaską Bożą... i wielorakiej natury obecności 
Maryi w życiu Kościoła”, a na polu duchowości „ukazywania 
konieczności harmonijnego włączenia »wymiaru maryjne-
go« w jedyną duchowość chrześcijańską” [Aktualność i zadania 
mariologii, „Salvatoris Mater” 1:1999 nr 3, s. 38, 140]. 

Również te słowa ukazują cel, jaki Rzym wyznaczył współ-
czesnym mariologom, którym jest pełne „powiązanie” Maryi 
(czytaj: mariologii i kultu maryjnego) z łaską Bożą, zbawie-
niem, zasługami Chrystusa i Pismem Świętym, a tym samym 
poddanie wyznawców Kościoła „Królowej Nieba” i włączenie 
w pobożność maryjną. Nawet ci z nich, których serce mocniej 
bije dla Chrystusa i nie angażują się w kościelny kult Maryi, 
są niepostrzeżenie wpychani w objęcia tego kultu i uzależ-
niani od maryjnej duchowości, która coraz szerzej i głębiej 
wypełnia duchowość całej katolickiej religijności. Im bardziej 
będą oni zmierzać do bezpośredniej łączności z ewangelicz-
nym Chrystusem jako jedynym Orędownikiem Boga i  ludzi, 
tym mocniej będą wciągani w  maryjną pobożność, ducho-
wość i kult, uzasadnianą mistyfikatorską mariologią „przez 
Maryję do Jezusa”. Nie zdają też sobie sprawy, że studia 
współczesnych mariologów, maryjna liturgia i  maryjne ob-
rzędy systematycznie rozszerzają duchowość maryjną na 
całą katolicką obrzędowość i wiarę. 

W pracę „włączenia duchowości maryjnej w duchowość 
chrześcijańską”, która ją zupełnie przeobrazi i zdominuje, 
zaprzęgnięto sztab mariologów, których najważniejszym 
zadaniem jest „odkrywanie” przez sofistyczną egzegezę 
biblijną nowych wymiarów związku Maryi z odkupieniem 
Chrystusa, z Bożą łaską, z przebaczeniem, chrześcijańskim 
życiem, a nawet z „Trójcą Świętą” [zob. Jan Paweł II, Tajemnica 
Trójcy Świętej a Maryja, Homilia na zakończenie XX Międzynarodo-
wego Kongresu Maryjno-Mariologicznego, Rzym 24.09.2000], czyli 
odczytywanie całej Biblii pod kątem Maryi z takim uzasad-
nieniem, aby wierni uwierzyli, że maryjne nauki pochodzą 
od Boga. Zadanie to obejmuje też „wykazanie współpracy 
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Maryi z Duchem Świętym” w nawracaniu ludzi i ewangeli-
zowaniu świata. 

Posoborowa mariologia ma pokazywać Maryję „w  cało-
kształcie dziejów zbawienia, to znaczy w Jej związku z Bo-
giem; z Chrystusem, Wcielonym Słowem, Zbawcą i Pośred-
nikiem; z  Duchem Świętym, Uświęcicielem i  Dawcą życia; 
z Kościołem, sakramentem zbawienia; z człowiekiem – z jego 
pochodzeniem, z postępem w życiu łaski, jego przeznacze-
niem do chwały” [Kongregacja Wychowania Katolickiego, Maryja 
w formacji intelektualnej i duchowej, „Jasna Góra” 8(1990) nr 11, s. 9-13] 
oraz „ukazywać ścisłe powiązanie życia Maryi z Bożą eko-
nomią zbawienia. Podkreślać istniejącą więź między macie-
rzyństwem Maryi a odkupieniem” [ks. Wacław Siwak, Mariologia 
korelacyjna w duszpasterskim przepowiadaniu, Skrypt wykładu, Prze-
myśl 2017, s. 14].

Szczególny nacisk położono na propagowanie i popula-
ryzowanie wśród wierzących pobożności maryjnej, czyli 
stałe rozważanie i  naśladowanie Maryi (imitatio Mariae), 
„bycie z Maryją” i „w jedności z Maryją”, „w Jej towarzystwie” 
i  „pod Jej opieką” w  modlitwach różańcowych i  nabożeń-
stwach maryjnych. Rozpowszechniana przez mariologów 
pobożność maryjna wykorzystuje oczywiście osobę Chry-
stusa, który najlepiej ją uwiarygodni – zalecają więc wierzą-
cym „kontemplację Chrystusa wraz z  Maryją w  różańcu”, 
„uczenie się Chrystusa od Maryi”, „upodabnianie się do 
Chrystusa z Maryją”, „proszenie Chrystusa z Maryją”, a na-
wet „głoszenie Chrystusa z Maryją”. Postać i obraz Chrystu-
sa wykorzystywane są do szerzenia kultu maryjnego.

„Naśladowanie Jej drogi życia, Jej wiary, pobożności itd. 
stanowi konieczne uzupełnienie pobożności »dwuliterowej« 
streszczającej się w sformułowaniu »do« Maryi (modlitwa, 
uciekanie się do Maryi). Pobożność do Maryi jest łatwiejsza, 
pobożność na wzór Maryi  – potrzebniejsza, i  – niestety  – 
bardziej zaniedbana. Trzeba Ją odkryć – w sobie, w ruchach 
i  wspólnotach odnowy, w  wychowaniu do chrześcijaństwa 
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i pobożności maryjnej” [S.C. Napiórkowski, Służebnica Pana (pro-
blemy – poszukiwania – perspektywy), Lublin 2004, s.16]. 

Mariolodzy podkreślają oczywiście, że naśladowanie Chry-
stusa jest najważniejsze i wierni powinni to czynić. Jednak po 
tych słowach zwykle dodają zdanie, że łatwiej będzie im to 
czynić przez Maryję, czyli w jej kulcie. Jak tu: 

„Jednak naśladowanie Maryi nie tylko nie odwodzi od 
kroczenia śladami Chrystusa, ale nawet czyni je milszym 
i łatwiejszym… razem z Nią wszystkie skarby łaski i cnót, 
jakimi Ją ubogacił po to, aby spływały na nas przez Jej moż-
ne wstawiennictwo i nasze gorliwe Jej naśladowanie” [Paweł 
VI, Adhortacja apostolska Signum magnum, Rzym 1967].

Nie wiadomo, jakie nowe nauki o Maryi i „tajemnice Ma-
ryi” czekają jeszcze na wiernych, ponieważ jak szczerze to 
wyznał ks. Stanisław Celestyn Napiórkowski: „pełnia praw-
dy o Maryi jest wciąż przed nami i w trudzie do niej piel-
grzymujemy” [Dzieci Soboru zadają pytania, rozdz. „O Maryi nigdy 
dość, ale poprawnie”, Więź, Warszawa 1996]. 

Ten znany mariolog zatem już wie, że wierni otrzyma-
ją wiele nowych nauk o Maryi, dodając jeszcze, że dzięki 
temu trudowi „pogłębiania” przez mariologów „duchowego 
bogactwa Maryi, rzymski kościół wyniósł na pierwsze miej-
sce znaczenie Pisma Świętego” [tamże]. 

Ilu wierzących zauważy drwinę z Chrystusa w tych sło-
wach, z których przecież wynika, że to dzięki Maryi Kościół 
rzymski „wyniósł na pierwsze miejsce Pismo Święte”– czy-
li nie dzięki Chrystusowi-Mesjaszowi, który jest obiektem 
wiary objawienia dwóch Testamentów. 

Ksiądz Napiórkowski przy okazji przyznał, że przed 
pojawieniem się kultu Maryi Kościół rzymski nie wyniósł 
Pisma Świętego na pierwsze miejsce i  nie wystarczył mu 
Chrystus, aby wywyższyć Boże Słowo, ale sprawiła to do-
piero Maryja (czyli studia mariologiczne). 

Przypomnijmy tutaj słowa Jezusa o istocie, charakterze 
i celu badania Biblii oraz jej egzegezy: 
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„Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w  nich żywot 
wieczny; a one składają świadectwo o Mnie” (J 5,39) – Pisma 
Święte w swoim świadectwie wywyższają jedynie Boga Od-
kupiciela. Choć piszą o wielu bogobojnych osobach, żadnej 
z nich nie wywyższają, także Marii. Nie ma w Piśmie Świę-
tym księgi, która nie wywyższałaby Wybawiciela, Mesjasza, 
Syna Bożego, Syna Człowieczego, Odkupiciela, Pomazańca, 
Baranka, Pana, Pana Panów, Króla Królów, Pasterza, Arcy-
kapłana, Emmanuela, Cudownego Doradcy, Boga Mocnego, 
Ojca Odwiecznego, Księcia Pokoju, Boga Jahwe. Są to tytuły 
Chrystusa, które wymienia Pismo Święte.

Tytuły, które mariolodzy przyznali Maryi, wymyślili sami. 
Żaden z nich nie pochodzi z Biblii, nawet taki jak „Matka Ko-
ścioła”. Fikcyjne i niebiblijne maryjne tytuły opisują fikcyjną 
rzeczywistość i pobożność, którą wykreowali ludzie.

Skoro Boże Słowo składa świadectwo o  wcielonym Me-
sjaszu Chrystusie, będącym jedynym człowiekiem, którego 
religijny kult dopuścił Bóg, to również chrześcijanie winni 
składać takie świadectwo, studiując Pisma, i  zachowywać 
tylko ten kult. Biblia jest absolutnie chrystocentryczna, nie 
jest mariocentryczna ani mariologiczna, choć mariolodzy 
próbują naciąganą egzegezą biblijną wykazać istnienie 
w  niej „duchowości i  pobożności maryjnej”. Nowe „tajem-
nice o Maryi”, które mariolodzy jeszcze „odkryją” w Biblii, 
przyczynią się zapewne do zwiększenia liczby tytułów, ja-
kie już przyznano ”Królowej Niebios”. Obecnie ma ich ona 
około dwóch tysięcy, z czego ponad 100 podkreśla tylko jej 
rolę i udział w zbawieniu. 

Tytuły i imiona Maryi zawierają rzekomo takie bogactwo 
„prawdy i duchowości”, że większość wierzących nigdy by 
się ich nie domyśliła, gdyby nie powiedzieli im o nich ma-
riolodzy. Jan Paweł II oznajmił, że tylko w  tytule „Matka 
Boża” zawarta jest „cała tajemnica ekonomii zbawienia; jest 
on kompendium tajemnicy odkupienia i kluczem do właści-
wego rozumienia tajemnicy chrześcijańskiej, zasadniczym 
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faktem Bożego Objawienia” [Matka Boża w badaniach teologicz-
nych i w nauczaniu, „Salvatoris Mater”, 10(2008) nr 1, s. 341]. 

Według rzymskiego „Wikariusza Chrystusa” nie imię Je-
zus Chrystus, nie Syn Boży, nie Mesjasz, Emanuel, Odku-
piciel i Zbawiciel, które jednym głosem wymieniali wszyscy 
słudzy Boga dwóch Testamentów, jest „kompendium tajemni-
cy odkupienia i kluczem do właściwego rozumienia tajemni-
cy chrześcijańskiej”, lecz imię „Matka Boża”. Zaiste, wielka 
to tajemnica pobożności, aby wierzyć w tak święte imię jak 
„Matka Boża”, które w  Biblii, zawierającej zapis kilkuty-
sięcznej historii Bożego objawienia, nie pada z ust żadnej 
osoby! Nie pada, ponieważ jest to fikcyjne imię, którego nie 
ma w Boskich annałach. 

W jakim imieniu zawiera się „pełnia i kompendium ta-
jemnicy zbawienia i odkupienia” oraz całe chrześcijańskie 
poznanie, będące „zasadniczym faktem Bożego Objawie-
nia”, wyjaśnia apostoł Paweł, który dla Jana Pawła II chyba 
nie był autorytetem: 

„Oby nabrali otuchy i zjednoczeni w miłości doszli do ca-
łego bogactwa i pełnego zrozumienia, do głębszego poznania 
tajemnicy Boga – Chrystusa. W Nim są wszystkie skarby mą-
drości i poznania” (Kol 2,2-3 BP). 

To Chrystus jest tajemnicą ekonomii zbawienia i odkupie-
nia, zasadniczym faktem Bożego Objawienia, a w Jego imieniu 
zawiera się całe chrześcijańskie poznanie, pełna i wystarczają-
ca do zbawienia wiara oraz jedyny dostęp przed majestat Boga. 
Osoby, które wsłuchują się w słowa Jana Pawła II bardziej niż 
w słowa Jezusa Chrystusa, nie są świadome, jak bluźniercze są 
powyższe słowa rzymskiego biskupa. Jan Paweł II nie musiał 
ukrywać, kto jest największym skarbem jego serca – Maryja 
(zob. Mt 6,21). Nie zaciemni tego jego mariologiczna wykład-
nia napisu na szatach »Totus tuus« (Cały Twój): 

„Te dwa słowa wyrażają całkowitą przynależność do Je-
zusa… za pośrednictwem Maryi” [List papieski do rodzin mont-
fortiańskich, Watykan 8 XII 2003, za: <www.opoka.org.pl>]. 
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„Jestem cały Twój Jezu... ale za pośrednictwem Maryi”, 
czyli tylko w kulcie Maryi. Biblijni chrześcijanie wiedzą, że 
„przynależność do Chrystusa za pośrednictwem Maryi” to 
fikcyjna figura wiary wymyślona przez rzymskich mariolo-
gów. Nie istnieje przynależność do Chrystusa za pośrednic-
twem Maryi, tak jak nie istnieje przynależność do Chrystusa 
w kulcie apostoła Piotra, Jana czy Pawła. To mariolodzy ulo-
kowali w katolickiej wierze nieewangeliczną naukę, mówią-
cą, że bez Maryi (czytaj: kultu maryjnego) nie dokonuje się 
ich przynależność do Chrystusa. 

Taki jest cel „pogłębionych studiów” posoborowej mario-
logii – uzależnić od Maryi rzymskokatolicką wiarę, a od jej 
kultu uzależnić kult Trójjedynego Boga. W mariologicznym 
zwiastowaniu zawsze chodzi o  to samo: bez pośrednictwa 
Maryi (czyli bez udziału w kulcie Maryi z modlitwami za-
noszonymi do „Królowej Nieba”) chrześcijanie nie otrzymu-
ją żadnych łask od Chrystusa i Boga, nawet nie należą do 
Chrystusa. Jan Paweł II powtórzył to kilka razy w Liście do 
rodzin montfortiańskich, powołując się na swojego mistrza 
i duchowy autorytet – Ludwika Marię Grigniona de Mont-
forta, który pisał: 

„Oto jestem cały Twój i  wszystko, co moje, Twoim jest, 
o Jezu mój najmilszy... przez Maryję, Twą Najświętszą Mat-
kę” [Traktat…, Toruń 1996, s. 233]. 

Zdanie „jestem cały Twój mój najmilszy Jezu” poruszy stru-
ny serca każdego chrześcijanina. I taki ma spełnić cel – otwo-
rzyć jego serce do przyjęcia w końcowych słowach zatrutego 
pokarmu: „ale przez Maryję”. Montfort w  istocie powiada: 
„Jestem cały Twój, najmilszy Jezu… ale tylko przez katolicki 
kult Maryi”. To sedno nauczania antyewangelicznej mario-
logii, która posłuży się nawet historią męki Pańskiej i śmier-
ci Zbawiciela, aby wlać w  ludzkie dusze bałwochwalcze 
religijne wielbienie dla człowieka. 

Jan Paweł II często wykorzystywał zabieg Montforta, któ-
rym posługują się również współcześni mariolodzy:
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„Kult Najświętszej Maryi Panny jest szczególnie skutecz-
nym środkiem do tego, »abyśmy mogli Chrystusa tym dosko-
nalej znaleźć, tym czulej ukochać i tym wierniej Mu służyć« 
(...) »Istotą tego nabożeństwa jest uczynienie duszy we-
wnętrznie niewolniczo oddanej Najświętszej Maryi Pan-
nie, a za Jej [w jej kulcie] pośrednictwem – Jezusowi« (…) 
Kto żyje tą miłością [do Maryi], może powtórzyć za św. Paw-
łem: »Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus« 
(Ga 2,20)” [Jan Paweł II, List do rodzin montfortiańskich…, pkt. 6]. 

Jest to kwintesencja podstępnej mariologii Rzymu, która 
posługuje się osobą i obrazem Chrystusa oraz uczuciami wie-
rzących do Odkupiciela, aby wywyższyć Maryję i  związać 
ich z bałwochwalczym kultem człowieka. Jan Paweł II powta-
rzał za innymi mariologami, że człowiek, który niewolniczo 
oddaje się Maryi, automatycznie – za Jej pośrednictwem – od-
daje się Jezusowi. To sedno tej mariologii: wprowadzanie ludzi 
w kult człowieka – Marii, zakazany przez Boga, oraz jej ubó-
stwienie, który uzasadnia się kłamstwem, że w  ten sposób 
oddają cześć Trójjedynemu Bogu. Mariolodzy w  rzeczywi-
stości skopiowali ewangeliczną prawdę o społeczności chrze-
ścijanina z Bogiem Ojcem, która stanowi, że gdy oddaje się 
on Chrystusowi, automatycznie oddaje się Ojcu. Mariolodzy 
głoszą więc, że gdy wierni oddają siebie Maryi (matce), auto-
matycznie oddają się Chrystusowi (synowi). 

Jan Paweł II na końcu swojej wypowiedzi – dla wsparcia 
maryjnego kultu – w zuchwały sposób posłużył się słowa-
mi apostoła Pawła (Ga 2,20), wyrażającymi fundamentalną 
prawdę o obecności Chrystusa w życiu chrześcijanina. 

Paweł pisał: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc 
już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje 
w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego”. Z kolei Jan Pa-
weł II napisał: „Kto żyje tą miłością [do Maryi], może powtó-
rzyć za św. Pawłem: »Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie  
Chrystus« (Ga 2,20)”. Jakże przebiegły to sposób na wywyż-
szenie kultu Maryi, wspierając się apostolskimi tekstem.
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Jan Paweł II uwarunkował bowiem obecność Chrystusa 
w  życiu chrześcijanina nie od jego miłości do Chrystusa, 
lecz od jego miłości do Maryi (wyrażanej w jej kulcie). Do-
piero wtedy  – twierdzi  – chrześcijanin może powtórzyć za 
apostołem Pawłem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we 
mnie Chrystus”. 

Mariologia „przez Maryję do Jezusa” wmawia wiernym 
Kościoła, że o ich przynależności do Chrystusa nie decydu-
ją oni sami i Chrystus, lecz inny człowiek – Maryja. Trudno 
uwierzyć, że są chrześcijanie, którzy wierzą w  tak jawnie 
przeinaczoną ewangelię.

„Albowiem przez Niego [Chrystusa] mamy dostęp do Ojca, 
jedni i  drudzy w  jednym Duchu. Tak więc już nie jesteście 
obcymi i  przychodniami, lecz współobywatelami świętych 
i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie Apostołów 
i Proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus 
Jezus” (Ef 2,18-20) – Boży kościół opiera się na fundamencie 
Apostołów (Nowy Testament) i Proroków (Stary Testament), 
a nie na rzymskiej mariologii. Dalej apostoł Paweł dodaje: „To 
dzięki Niemu cała budowla zespolona wznosi się coraz bar-
dziej ku górze jako wspaniała świątynia w Panu. Stanowiąc 
jedność z  Nim [a  nie „z  Nią”], wy również razem z  innymi 
jesteście częścią budowli mającej stać się domem, w którym 
zamieszka przez Ducha swojego sam Bóg” (w. 21-22 BWP). 

Nie Maryja, lecz Chrystus zespala Kościół, który wznosi 
się ku górze niczym świątynia w Panu. O Kościele stanowi 
jedność z Chrystusem, a nie jedność z Maryją, i tylko w ta-
kim Kościele – Chrystusowym, a nie maryjnym – zamiesz-
kuje Bóg przez swojego Ducha.

A tak nawołuje chrześcijan apostoł Piotr: 
„Najmilsi, oto piszę do was już drugi list, by wezwać do 

czujności wasz [dotąd] nie skażony umysł i  zachęcić do 
ciągłego pamiętania o  tym, co już dawno przepowiada-
li święci Prorocy i  co wam przekazali jako naukę Pana 
i Zbawiciela wasi Apostołowie” (2P 1,1-2 BWP). 
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Piotr powtarza myśl apostoła Pawła: Kościół zachowuje 
to, co przekazali Prorocy (Stary Testament) i Apostołowie 
(Nowy Testament).

I ponownie apostoł Paweł: 
„A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyję-

liście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako sło-
wo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże” 
(1Tes 2,13).

Paweł chwali Tesaloniczan za to, że przyjęli Boże Słowo, 
jakie usłyszeli od apostołów. Za ich życia przebywali już 
w Kościołach chrześcijanie zwodzący braci, których nauki 
(„słowo ludzkie”) przekręcały ewangelię Chrystusa. Poja-
wiały się także listy pisane rzekomo przez apostołów, które 
były fałszywkami (2Tes 2,2). Apostołowie często ostrzegali 
współbraci przed zwiedzeniem i  nawoływali do czujności. 
Paweł wyraził to jeszcze w taki sposób: 

„Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem na-
śladowcą Chrystusa [nie „Maryi”]” (1Kor 11,1). Biblia Gdań-
ska oddaje te słowa w następujący sposób:

„Bądźcie naśladowcami moimi, jakom i  ja Chrystu-
sowy”. „Jestem naśladowcą Chrystusa”, „Jestem Chry-
stusowy” – to jedyne wyznanie chrześcijanina narodzonego 
z  Ducha Świętego przez Boże Słowo. Nie może należeć do 
innego człowieka. W  świetle mariologii „przez Maryję do 
Chrystusa” apostołowie są kłamcami, ponieważ głoszą, że 
chrześcijanie mogą przyjść bezpośrednio do Chrystusa z po-
minięciem Maryi.

Jaki kierunek obrała posoborowa mariologia, która coraz 
zuchwalej kpi z przywilejów, praw i zasług Jezusa Chrystu-
sa możemy zobaczyć także na przykładzie słów ks. Adama 
Wojtczaka OMI (Ofiarowany Maryi Niepokalanej), Członka 
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego: 

„Prowadzenie ludzi do Boga nacechowane jest obecno-
ścią Maryi, nie może obejść się ono bez Maryi... Automa-
tycznie związek z Maryją gwarantuje nam społeczność 
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z Chrystusem. Maryja ucieleśnia wiarę, związek z Chry-
stusem i Duchem Świętym. Niby nie, ale wystarczy Ma-
ryja” [A. Wojtczak, W  sprawie tytułów Maryjnych i  ich rozumienia, 
Perspectiva, Rok IX.2010, nr 2(17)]. 

Ten znany mariolog wygłasza nieprawdopodobną myśl, 
nadzwyczaj arogancką, że związek z Maryją automatycznie 
gwarantuje chrześcijaninowi społeczność z  Chrystusem! 
I  nie tylko z  Chrystusem, bo również z  Duchem Świętym. 
Jego słowa są czytelne: katolicy nie potrzebują osobistej wię-
zi z Chrystusem, jeśli ją mają z Maryją (w maryjnym kulcie), 
gdyż związek z Maryją zastąpi im związek z Chrystusem. 
Czy to przypadek, że tak antyewangeliczne nauki wygła-
szają kapłani oddani w niewolę „Królowej Niebios”? 

Te słowa oddają cel posoborowej mariologii narzucanej 
przez Watykan całemu katolickiemu Kościołowi, aby Mary-
ja zastąpiła im Chrystusa i zdominowała ich życie duchowe. 

W  czasie trzyipółletniej misji nauczycielskiej Jezus 
nigdy nie przedstawiał Marii w kontekście przyszłości Ko-
ścioła, choć wiele razy w takim kontekście przedstawiał apo-
stołów. Również w  nauczaniu przekazywanym uczniom 
(i  całemu Kościołowi) zawsze kierował ich do Ojca lub  – 
jak w  ostatniej mowie pożegnalnej w  wieczerniku, przed 
aresztowaniem i ukrzyżowaniem – do siebie jako ich przy-
szłego Pośrednika, przez którego (w  Jego imieniu) będą 
zanosić wszelkie modlitwy do Ojca [zob. Modlitwa w imieniu 
Chrystusa, Posłaniec Sądu, Warszawa 2019]. To charakterystyczne 
świadectwo nauczania Jezusa, który nigdy nie skierował 
nikogo do Marii – ani za jej życia, ani gdy mówił o przy-
szłości Kościoła. 

Kiedy ks. Adam Wojtczak mówi „niby nie, ale Maryja 
wystarczy”, to właściwie stwierdza: „niby nie, ale Maryja 
jest jak Chrystus”. W żadnym innym kulcie tak jak w kulcie 
Maryi nie jest zacierana granica między czcią oddawaną 
Trójjedynemu Bogu a czcią oddawaną człowiekowi. Dlatego 
adoracja i oddawanie czci Maryi w Kościele powszechnym 



ma tak wiele cech czci Boga. Papiestwo wprowadziło jesz-
cze kult aniołów z modlitwami do aniołów, którego próżno 
szukać w nauce dwóch Testamentów. Wprowadziło w teolo-
gii także podział i gradację kultów, aby wykazać, że można 
oddawać cześć religijną także stworzeniom, a przez to uza-
sadnić również istniejący w Kościele kult ludzi („świętych”).
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Pięćdziesiątnica z Maryją

Ważną częścią posoborowej mariologii jest również 
ścisłe powiązanie działalności Ducha Świętego 
z kultem Maryi. Dla mariologów Maryja nie tyl-

ko ucieleśnia Ducha Świętego, ona również Nim zarządza, 
udziela Kościołowi, czyli „sprawia, iż Duch Święty wylewa się 
z niebios jak deszcz i nawadnia spragnioną wody glebę ludz-
kich serc, dając nam życie, i to w obfitości” [G.A. Maloney, Ma-
ryja-Łonem Boga, 92, w: Salvatoris Mater 10/2, 70-101, 2008, przyp. 140]. 
I „co więcej, sama Maryja, dając nam swego Syna, daje nam 
także Ducha Świętego” [Jan Paweł II, Anioł Pański z Papieżem, t. 2, 
Watykan 1986, s. 459]. 

Watykańska mariologa podważa fundamentalną nowo-
testamentową naukę o Duchu Świętym, w tym te znane sło-
wa Jezusa:

„Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary da-
wać dzieciom swoim, o  ileż bardziej Ojciec niebieski da 
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (J 11,13).

Także słowa apostoła Pawła:
„A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, 

który nam też daje swego Ducha Świętego” (1Tes 4,8).
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologiczne-

go, ks. dr Grzegorz Bartosik OFMCorw (także ofiarowany 
Maryi), autor wielu publikacji o Maryi, dostrzegł w niej po-
dobieństwa z Duchem Świętym, a w Duchu Świętym kobiece 
przymioty. Wyjaśnia to tak:

„Duch Święty w sposób najbardziej wyraźny reprezentuje 
»kobiece i macierzyńskie przymioty Boga« nie tylko w we-
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wnętrznym życiu Trójcy Świętej, ale także w  relacji Boga 
w stosunku do ludzi. Jeżeli spojrzymy na to macierzyństwo 
przez pryzmat macierzyństwa ludzkiego, to dostrzeżemy, 
że do najważniejszych form macierzyńskiej troski Ducha 
o Kościół można zaliczyć: obdarowanie chrześcijan życiem, 
karmienie ich Słowem Bożym i łaskami sakramentalnymi, wy-
chowywanie i obrona ich przed szatanem i grzechem, a także 
wstawiennictwo względem Ojca. Jeżeli z kolei spojrzymy na 
misję Maryi jako Matki Kościoła, to również dostrzeżemy, że 
Ona uczestniczy w tych zadaniach i prerogatywach Trzeciej 
Osoby Boskiej” [G.M. Bartosik, Macierzyństwo duchowe Maryi w ma-
cierzyństwie Ducha Świętego, Salvatoris Mater 10/2, 70-101, Licheń 2008]. 

Dla mariologów Maryja jest jak Duch Święty, a Duch Świę-
ty jak kobieta (w domyśle jak Maryja). W koncepcji tej cho-
dzi wyłącznie o dowartościowanie Maryi – z jednej strony 
Maryja podobna jest do Ducha Świętego (nobilitacja Ma-
ryi), a z drugiej Duch Święty podobny jest do kobiety (także 
nobilitacja Maryi). Teologiczną sofistyką „Królowa Nieba”, 
której mariolodzy przypisali cechy, przymioty, atrybuty 
i  zadania należące wyłącznie do Ducha Świętego, zostaje 
jeszcze bardziej wywyższona. 

Jan Paweł II nazwał nawet Maryję „przeczystym Przybyt-
kiem, w którym zamieszkuje Duch Święty”, dzięki niej doszło 
do „zaślubin natury Boskiej z ludzką” i po raz pierwszy „obja-
wiła się Trójca Święta”. Z tego powodu stała się „Maryja przed-
stawicielką nowej ludzkości”, a skoro reprezentuje ludzkość, 
to ona także „podejmuje na nowo dialog przymierza” [XX Mię-
dzynarodowy Kongres Maryjno-Mariologiczny, Rzym 24 IX 2000]. 

Zatem Trójjedyny Bóg po raz pierwszy objawił się ludzko-
ści w Maryi, która dzięki temu reprezentuje ją i podejmuje 
z nią na nowo dialog przymierza. Dla rzymskiej mariologii 
Maryja musi być równie wyjątkowa jak Chrystus, a nawet 
jak Bóg w Trzech Osobach. 

Po soborze watykańskim II powstało wiele opracowań ma-
riologicznych na temat: „Tajemnica Trójcy Świętej a Maryja”. 
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Choć ich autorzy nie nazywają Maryi czwartą osobą Bóstwa, 
to w  rzeczywistości jest ona tak ukazywana i  traktowana, 
odkąd przypisano jej cechy, atrybuty, przymioty, własności, 
funkcje i moc należące do Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha 
Świętego. Maryja rozdaje łaski i  dary niczym Bóg, słyszy 
i odpowiada na modlitwy niczym Bóg, jak Bóg uzdrawia i wy-
bawia, jak Duch Święty pociesza, obdarza pokojem i jak Bóg 
objawia się ludziom. Maryja panuje w niebie i na ziemi, rów-
nież nad Duchem Świętym, gdyż ona dystrybuuje, zawiaduje 
i rozporządza wszystkimi Bożymi łaskami, kieruje Kościołem 
i nawracaniem ludzi. Skoro wszystko „przechodzi przez Ma-
ryję”, to jej osoba jest w niebie i Kościele pierwszoplanowa. 
W praktycznym życiu człowieka wierzącego ona jest najbar-
dziej pożądaną osobą, gdyż z jej rąk chrześcijanie wszystko 
otrzymują. W ten sposób mariologia zrobiła z Maryi bóstwo. 

Wierni przyjmujący papieską mariologię nie widzą, jak 
deprecjonuje ona pozycję Chrystusa, Ducha Świętego i Boga 
Ojca, jak dewaluuje zasługi i prawa Odkupiciela. Szatan uśpił 
czujność chrześcijan, wykorzystując w  ich zwiedzeniu ce-
nione przez wszystkich ludzi macierzyńskie uczucie łączą-
ce matkę z dzieckiem. Komu bowiem będzie przeszkadzać 
kult „Matki” obok kultu Syna? Komu wadzić będzie „Królo-
wa Niebios” obok Króla Niebios? Kogo będzie bulwersować 
„Matka Orędowniczka” obok Syna Orędownika? Kogo niepo-
koić „Królowa Pokoju” przy Królu Pokoju, „Pocieszycielka” 
obok Pocieszyciela, „Współodkupicielka” przy Odkupicielu? 
A  poza tym, kto miałby pretensje, aby także matka Jezusa 
przekazywała Boże łaski i błogosławieństwa? 

Mariologiczne „wzbogacanie” biblijnej wiary w  Chry-
stusa Orędownika niebiblijną wiarą w  „orędującą Matkę” 
ma wyłącznie przekierować duchowe życie chrześcijan 
z  Mesjasza (Syna Bożego) na Maryję (Królową Niebios) 
i  sprawić, aby ulokowali oni swoje nadzieje w człowieku, 
a nie w Bogu. Dlatego Jan Paweł II w taki sposób często wy- 
wyższał również Maryję:
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„Maryja jest pierwszą istotą przenikniętą światłem, i  to 
przed widocznym pojawieniem się Słońca. Albowiem Mary-
ja wywodzi się ze Słońca świętości… Matka Kościoła! Matka 
nas wszystkich!... Maryja i Kościół są żywymi świątyniami, 
sanktuariami i narzędziami, za pośrednictwem których ob-
jawia się Duch Święty… Dlatego zachęcam was wszystkich… 
byście z głęboką miłością oddawali cześć Matce Chrystusa 
i Kościoła i uciekali się do Niej… Niech macierzyńska obec-
ność Najświętszej Maryi, Córy Boga Ojca, Matki Syna Boże-
go i oblubienicy Ducha Świętego, będzie dla was wszystkich 
jutrzenką Boga” [Homilia wygłoszona w bazylice Santa Maria Maggio-
re, 8 XII 1985, w: Jan Paweł II, Żywot Maryi, Kraków 2012, s. 7-10].

Mariolodzy wykorzystują każdą okazję, aby przez sofi-
styczną egzegezę biblijną uwiarygodnić kult Maryi. Zasto-
sowali ją także w  opisie wydarzeń związanych z  wylaniem 
Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Stąd głoszą, że to 
Maryja przewodziła w Wieczerniku modlitwom wszystkich 
uczniów, gdzie zebrali się, oczekując na wylanie obiecanego 
przez Jezusa Ducha Świętego, i to jej „wszechpotężne prośby” 
wyjednały tego Ducha Kościołowi. Jan Paweł II pisze:

„Teraz, w jerozolimskim Wieczerniku... Maryja znajduje 
się we wspólnocie uczniów, by przygotować nowe przyjście 
Ducha Świętego – i nowe narodziny: narodziny Kościoła. Ta, 
która sama – dzięki pełni łaski i Boskiemu macierzyństwu – 
jest »świętym przybytkiem Ducha Świętego«, uczestniczy 
w błaganiach o przyjście Parakleta... Wspólnota apostolska 
potrzebowała Jej obecności i potrzebowała tego »trwania na 
modlitwie« wspólnie z Nią, Matką Pana” [Jan Paweł II, Dzieła 
zebrane, t. VII, „Udział Maryi w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Święte-
go”, Wyd. M, Kraków 2006, s. 35].

Zobaczmy więc, co na temat rzekomego „trwania Aposto-
łów wspólnie w modlitwie z Maryją” pisze natchniony autor 
Dziejów Apostolskich: 

„Wtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną, któ-
ra leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sza-
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bat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali 
Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Ma-
teusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy. Ci 
wszyscy trwali jednomyślnie w  modlitwie wraz z  kobietami 
i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego” (Dz 1,12-14). 

Zwróćmy uwagę, że opis ewangelisty Łukasza, na który 
często powołują się mariolodzy, dotyczy spotkania, jakie od-
było się dzień po wniebowstąpieniu Chrystusa, a nie w dzień 
Pięćdziesiątnicy, do którego pozostawało jeszcze dziesięć 
dni. Wykorzystywanie tego tekstu jako niezbitego dowodu 
obecności Marii wśród zgromadzonych jest nadinterpretacją.

O Pięćdziesiątnicy, która następuje dziesięć dni później, 
Łukasz pisze dalej: 

„A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy ra-
zem na jednym miejscu” (Dz 2,1). 

Tu dopiero rozpoczyna się sprawozdanie o Pięćdziesiątni-
cy, w którym – w całym opisie tego wydarzenia (w. 1-39) – Maria 
ani razu nie zostaje wspomniana. Na obecność Marii z ucznia-
mi w  dniu Pięćdziesiątnicy wskazują jedynie poszlaki, a  nie 
wyraźna informacja przekazana przez Nowy Testament. Mario-
lodzy jednak ciągle łączą tekst Dz 1,12-14 z dniem Pięćdziesiąt-
nicy, choć jest to opis wydarzenia, do którego doszło półtora 
tygodnia wcześniej. W ten sposób próbują bardziej uwiarygod-
nić naukę Kościoła o „Maryi, która przewodziła spotkaniu i mo-
dlitwie w dniu Pięćdziesiątnicy”, a „swymi wszechpotężnymi 
modlitwami wyjednała kościołowi Ducha Świętego”.

Zrobili to wyraźnie katoliccy tłumacze Biblii Tysiąclecia, któ-
rzy dokonali manipulacji wersem Dz 1,14, opuszając w nim spój-
nik „i”, znajdujący się w oryginalnym tekście przed imieniem 
Marii. Usunęli ten spójnik, aby uzyskać tak brzmiące zdanie: 

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem 
z kobietami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (BT). 

Tymczasem oryginalny tekst brzmi następująco: „Ci wszy-
scy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z kobietami i Ma-
rią, matką Jezusa, i z braćmi jego”. 
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Pominięcie spójnika było potrzebne, aby czytelnicy 
odnieśli wrażenie, że to apostołowie modlili się z  Marią 
przewodzącą modlitwom. Tymczasem w  oryginalnym tek-
ście z  dwoma spójnikami „i” Maria nie została wyróżniona 
bardziej niż pozostałe osoby, w tym inne kobiety. Przeciwnie, 
w Łukaszowym zdaniu akcent położony jest na apostołach  
(Dz 1,12-14), którzy jako pierwsi zostają wymienieni z imie-
nia i  trwają w  modlitwie razem z  pozostałymi osobami: 
kobietami i z matką Jezusa, i z Jego braćmi. Czyli de facto 
one i bracia Jezusa trwają w modlitwie z apostołami. Gdy-
by przyjąć logikę interpretacji tego tekstu głoszoną przez 
katolickich mariologów, to należałoby sądzić, że to „inne 
kobiety” przewodziły modlitwie zebranych, ponieważ one 
pierwsze występują w członie tego zdania, a nie Maria, któ-
rą Łukasz wymienia dopiero po nich:

„Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z ko-
bietami i Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego”.

W encyklice Redemptoris Mater poświęconej Maryi Jan 
Paweł II posunął się do jeszcze większej manipulacji, aby 
uwiarygodnić katolicką tezę o modleniu się w Wieczerniku 
wszystkich uczniów „z Maryją”, ponieważ cytując omawia-
ny tekst Dziejów Apostolskich, całkowicie pominął człon 
„wraz z kobietami”: 

„Równocześnie też Apostołowie i uczniowie Pana pośród 
wszystkich narodów ziemi »trwają na modlitwie razem z Ma-
ryją, Matką Jezusa« (por. Dz 1,14)” [Redemptoris Mater, 28, Rzym 
1987, <www.vaticana.va>].

Choć apostołowie nigdy nie porównywali wiary Marii z wia-
rą Abrahama, ojca wszystkich wierzących, w swojej encyklice 
robi to Jan Paweł II. Sugeruje nawet, że apostołowie to czy-
nili, dodając – znowu wbrew nauce Nowego Testamentu – że 
wiara Maryi dała początek Nowemu Przymierzu: 

„Dlatego też wiara Maryi przyrównywana bywa do wia-
ry Abrahama, którego Apostoł nazywa »ojcem naszej wia-
ry« (por. Rz 4,12). W zbawczej ekonomii Objawienia Bożego 
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wiara Abrahama stanowi początek Starego Przymierza, wia-
ra Maryi przy zwiastowaniu daje początek Przymierzu No-
wemu” [tamże, 14]. 

Tę kuglarską katechezę, niemającą uzasadnienia w  Pi-
śmie Świętym, może przyjąć tylko osoba niezorientowana 
w  biblijnych naukach. Dezawuując apostolskie nauczanie, 
Jan Paweł II dodaje, że „stąd chrześcijanie z ufnością wzno-
szą oczy ku Maryi w całym swoim ziemskim pielgrzymowa-
niu” [tamże, 47].

Warto podkreślić także i to, że Maria nie towarzyszyła Je-
zusowi, kiedy przez trzy i pół roku prowadził mesjańską dzia-
łalność, ani nie towarzyszyła apostołom, kiedy ci realizowali 
posłannictwo zlecone im przez zmartwychwstałego Jezusa: 

„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i  Ja was posyłam” (J 20,21), 
„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc 
je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać 
wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt  28,19), a  tuż przed 
wniebowstąpieniem: „weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy 
zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w ca-
łej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

Gdy w dniu Pięćdziesiątnicy wszystkie zgromadzone w Wie- 
czerniku osoby zostały napełnione Duchem Świętym, da-
jąc tym samym początek działalności Kościoła, a tłum ludzi 
o różnych narodowościach zdumiał się, słysząc jak mówią 
w  ich językach, to nie Maria – rzekoma „Matka Kościoła” 
ustanowiona przez Jezusa  – powstała, aby przemówić do 
nich, tylko dwunastu apostołów: 

„Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój 
głos i przemówił do nich” (Dz 2,14). 

Kiedy apostołowie skończyli wyjaśniać ludziom, co przed 
chwilą się stało i czego są oni świadkami, ci zwrócili się z py-
taniem i prośbą nie do „Matki Kościoła”, ale do apostołów:

„A  gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i  rzekli do 
Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie 
bracia?” (w. 37). 
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Już w  opisie tych wydarzeń widzimy, że apostołowie 
nie wiedzą nic o  rzekomym powierzeniu Kościoła Maryi 
przez Jezusa. Również wylanie Ducha Świętego w Pięćdzie-
siątnicę na zebranych w izbie uczniów stało się nie dzięki 
„wszechpotężnym modlitwom Maryi”, lecz zgodnie z obiet-
nicą daną Kościołowi przez Jezusa, którą Bóg Ojciec spełnił 
na Jego prośbę:

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby 
był z wami na wieki – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć 
nie może, bo Go nie widzi i nie zna” (J 14,16-17); „Lecz Pocie-
szyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, 
On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co 
wam powiedziałem” (J 14,26); „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, 
którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca 
wychodzi, złoży świadectwo o Mnie” (J 15,26); „Lecz ja wam 
mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli 
nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odej-
dę, poślę Go do was. A On, gdy przyjdzie, przekona świat 
o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie” (J 16,7-11). 

A  zatem Bóg Ojciec razem z  Synem wylali na Kościół 
Ducha Świętego zgodnie z  daną uczniom obietnicą, a  nie 
na „wszechpotężne” wstawiennictwo Marii, o którym piszą 
mariolodzy. Dlatego zmartwychwstały Jezus powiedział 
apostołom, aby nie oddalali się z Jerozolimy, „lecz oczekuj-
cie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode Mnie” (Dz 1,4), 
którą spełnił właśnie Jezus: „A oto Ja zsyłam na was obiet-
nicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostanie-
cie przyobleczeni mocą z wysokości” (Łk 24,49). Mariolodzy 
przypisują Maryi zasługę wylania na Kościół Ducha Świę-
tego, choć to zasługa Chrystusa. 

Już wcześniej Jan Chrzciciel zapewniał ludzi: „Ja chrzczę 
was wodą, abyście się nawrócili, lecz Ten, który przyjdzie po 
mnie, jest mocniejszy ode mnie. Ja nie jestem nawet godzien 
nosić Jego sandałów. On to będzie was chrzcił Duchem Świę-
tym i ogniem” (Mt 3,11). 



Również apostoł Paweł świadczy: „Ale gdy się objawiła do-
broć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas 
nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla 
miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie 
przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Je-
zusa Chrystusa, Zbawiciela naszego” (Tm 3,4-6). 

Nie tylko Pawłowi nie jest nic wiadome o  wyproszeniu 
Kościołowi przez Maryję Ducha Świętego, nic o tym nie wie 
także apostoł Piotr: 

„Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jeste-
śmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzy-
mał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i  zesłał Go, jak to 
sami widzicie i słyszycie” (Dz 2,32-34 BT).

Spekulacyjna analiza związku przyczynowo-skutkowego 
pomiędzy urodzeniem przez Marię Jezusa a  odkupieniem 
przez Mesjasza ludzkości doprowadziła mariologów do wielu 
fałszywych spekulacji i wniosków, które podważają, ośmie-
szają bądź deprecjonują pozycję i zasługi Odkupiciela, Boże 
Słowo oraz Ducha Świętego. W ciągu kilkunastu wieków ko-
ścielna mariologia sprokurowała tak wiele nieprawdziwych, 
bałamutnych, mistyfikacyjnych i  sofistycznych pojęć, nauk 
i wierzeń maryjnych, że żadna wierząca osoba nimi skażo-
na nie uwolni się od nich samodzielnie, jeśli nie przyjmie od-
trutki w  postaci chrystocentrycznej prawdy ewangelicznej. 
Apostołowie byli do bólu chrystocentryczni, o czym dobitnie 
świadczą najwcześniejsze pisma przedstawiające historię 
Kościoła – Dzieje Apostolskie i listy apostołów. 
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Pocieszycielka zamiast  
Pocieszyciela

Ludwik Maria Grignion de Montfort tak wyja-
śnia powołanie Maryi przez Boga na dystrybutorkę 
„wszelkich Bożych łask”, której podlega nawet Duch 

Święty, oddając jej swoje prerogatywy: 
„Bóg Duch Święty udzielił Maryi, swojej wiernej Oblubie-

nicy, niewypowiedzianych darów. Uczynił Ją szafarką wszyst-
kiego, co posiada, tak że Ona jedna rozdziela wszystkie dary 
i łaski, dając, komu chce, ile chce, jak chce i kiedy chce (św. 
Bernardyn). Toteż nikt z ludzi nie otrzyma żadnego daru nie-
bieskiego, który by nie przeszedł przez Jej dziewicze dłonie” 
[L.M. Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Naj-
świętszej Maryi Panny, par. 25, Apostolicum, Ząbki 2016].

Wbrew Pismu Świętemu, które Chrystusa nazywa Oblu-
bieńcem, a Oblubienicą jego Kościół, Montfort nazywał Ob-
lubieńcem Ducha Świętego, a Oblubienicą Maryję, czym po 
raz kolejny sprzeniewierzył się nauce Bożego Słowa.

„Święty” Bernard (1380–1444), na którego Montfort często 
się powoływał, także wielokrotnie sprzeciwiał się świadec-
twu biblijnemu, głosząc herezję o „szafowaniu” przez Mary-
ję wszystkimi Boskimi łaskami, której podlegał także Duch 
Święty. Tak pisał:

„Taki jest oto bieg Bożych łask: od Boga spływają na 
Chrystusa, od Chrystusa do Jego Matki Maryi, a przez Nią 
rozlewają się na cały Kościół... Nie waham się powiedzieć, 
że Najświętsza Panna otrzymała pewnego rodzaju władzę 
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jurysdykcyjną nad wszystkimi łaskami... Wszystkie dary, 
cnoty i  łaski Ducha Świętego przechodzą przez Jej ręce 
i Ona nimi szafuje według własnego uznania, dając je komu 
chce, kiedy chce, jak chce i ile chce” [św. Bernard ze Sieny, Ser-
mo 5 de Nativitate B.M.V. c.8; ks. Jan Drozd, Matka Boga i Matka nasza, 
Michalineum, 1989, s. 204].

Włoski franciszkanin nie wahał się więc zarzucić kłam-
stwa Ewangelii i jej Autorowi, który pośrednikiem swoich łask 
i darów ustanowił własnego Syna, a na ziemi Ducha Świętego, 
rozdającego je „komu chce i  jak chce”. Dla Watykanu dys-
ponująca łaskami Ducha Świętego Maryja przewodzi też 
ewangelizacji świata i misji Kościoła katolickiego:

„Jak oświadcza Sobór Watykański II (Konst. dogm. Lumen 
Gentium, 65), Najświętsza Maryja Panna jest Gwiazdą Prze-
wodnią Ewangelizacji, misyjną obecnością z wszystkimi swy-
mi tajemnicami” [Jan Paweł II, Audiencja generalna, Rzym 12 VI 1996]. 

Gdyby Maryja miała „władzę jurysdykcyjną nad wszyst-
kimi Bożymi łaskami”, szafowała nimi na ziemi według wła-
snego uznania, przewodziła ewangelizacji świata, a  także 
gdyby podlegał jej Duch Święty, oznaczałoby to, że Trójjedy-
ny Bóg oddał jej większą część swojej władzy i wyposażył 
w Boskie atrybuty każdej z Trzech Osób Bóstwa. Oznacza-
łoby to również, że Jego Słowo zwodzi chrześcijan innymi 
naukami wiary. Wielu chrześcijan nie zdaje sobie sprawy 
z charakteru boju, który szatan prowadzi przeciwko Chry-
stusowi na wszystkich duchowych obszarach, posuwając się 
także do jawnego naigrawania się z Boga, znieważania ofia-
ry Chrystusa i Jego Słowa.

Najwięksi rzymscy mariolodzy nie wahają się także gło-
sić, że w niebie sam Bóg podlega Maryi, któremu ona wyda-
je rozkazy: 

„Czytamy w pismach św. Bernarda, św. Bernardyna, św. 
Bonawentury i  innych świętych, że zarówno w  niebie, jak 
i na ziemi, wszystko, nawet sam Bóg, podlega Najświętszej 
Maryi Pannie. Chcą oni przez to powiedzieć, że władza 
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i moc, której Pan Bóg raczył Jej udzielić, jest tak wielka, że 
zdaje się, jakoby posiadała tę samą władzę, co Pan Bóg, a Jej 
modlitwy i  prośby są u  Pana Boga tak wszechpotężne, że 
uchodzą wprost za rozkazy przed Majestatem Bożym, któ-
ry nigdy nie odrzuca próśb swojej ukochanej Matki, dlatego 
że zawsze są pokorne i zgodne z Jego wolą” [Montfort, Trak-
tat…, par. 27, Ząbki 2016]. 

Zapewniają jeszcze wierzących, że jeśli pragną doświad-
czyć stałej łączności z Duchem Świętym, to „muszą powtarzać 
akty oddania się Maryi i odwoływać się do Niej” [L.J. Suenens, 
Nowe zesłanie Ducha Świętego?, W Drodze, Poznań 1988, s.  186]. Ina-
czej mówiąc, bez stałego uczestniczenia w maryjnym kulcie 
nie będą doświadczać społeczności z Duchem Świętym. Do-
dają przy tym, że „Maryja rozdaje Boże łaski i dary każde-
mu wierzącemu poszczególnie, komu chce, ile chce, jak chce 
i kiedy chce”, choć to atrybut Ducha Świętego. 

Apostoł Paweł zapewnia chrześcijan, że „różnie przejawia 
się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje 
przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Du-
cha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar 
uzdrawiania w tym samym Duchu... Wszystko to zaś spra-
wia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszcze-
gólnie, jak chce” (1Kor 12,7-11). 

A zatem to Duch Święty, będący na ziemi zastępcą Chry-
stusa, samodzielnie rozdaje chrześcijanom dary „każdemu, 
jak chce”. O jakimkolwiek pośrednictwie Marii w tym działa-
niu nie ma mowy. Mariolodzy przypisali więc „Królowej Nie-
ba” również ten atrybut Ducha Świętego. 

Zobaczmy jeszcze, co apostołowie mówili w tej kwestii:
„Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela 

naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, 
które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia Swego przez kąpiel 
odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, 
którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela naszego” (Tyt 3,4-6) – 18 lat po śmierci Marii apo-
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stoł Paweł wyjaśnia w liście pasterskim do Kościoła, że sam 
Bóg, bez jakiegokolwiek pośrednictwa Maryi, wylał na Ko-
ściół Ducha Świętego, a uczynił to przez Jezusa Chrystusa;

„Paweł, powołany z  woli Bożej na apostoła Chrystusa Je-
zusa, i  Sostenes, brat, zborowi Bożemu, który jest w  Koryn-
cie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, 
wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego 
Jezusa Chrystusa na każdym miejscu [nie „imienia Maryi”], 
ich i naszym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana 
Jezusa Chrystusa [nie „łaska od Maryi”]. Dziękuję Bogu [nie 
„Matce Bożej”] zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest 
dana w Chrystusie Jezusie [nie „przez Maryję”], iżeście w Nim 
[nie „w Niej”] ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie sło-
wo i  wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o  Chrystusie 
[nie „o Maryi”] zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam 
żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana 
naszego Jezusa Chrystusa [nie „objawień Maryi”]... Wierny 
jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezu-
sa Chrystusa [nie „z Matką syna”], Pana naszego” (1Kor 1,1-7.9);

„Ale wy dzięki Niemu [nie „dzięki Jej”] jesteście w Chry-
stusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga 
i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak 
napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił [nie „w Pani”]” 
(1Kor 1,30-31);

„Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha [nie „przez 
Maryję”]; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże” 
(1Kor 2,9-10);

„Wszystko bowiem jest wasze, czy Paweł, czy Apollos, czy 
Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy 
przyszłość, wszystko jest wasze, wyście zaś Chrystusowi [nie 
„Maryjni”], a Chrystus Boży” (1Kor 3,21-23);

„Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystuso-
wych [nie „o sługach Maryi”] i o szafarzach tajemnic Bożych 
[nie „tajemnic Maryi”]. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, 
żeby każdy okazał się wierny [Bogu, a nie Maryi]” (1Kor 4,1-2);
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„Azaż nie wiecie, iż ciała wasze są członkami Chrystuso-
wymi?... Azaż nie wiecie, iż ciało wasze jest kościołem Ducha 
Świętego, który w was jest, którego macie od Boga [nie „od 
Maryi”]?... Wysławiajcież tedy Boga [nie „Maryję”] w  ciele 
waszym i w duchu waszym” (1Kor 6,15.19-20 BG);

„Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak 
też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha [nie 
„przez Maryję”]” (2Kor 1,5); 

„Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim [Chrystusie] zna-
lazły swoje ‘Tak’; dlatego też przez Niego [nie „przez Nią”] mó-
wimy ‘Amen’ ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza 
wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg [nie 
„Maryja”], który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek 
Ducha [nie „Maryja”] do serc naszych” (2Kor 1,20-22);

„Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje 
zwycięstwo w Chrystusie [nie „przez Maryję”] i sprawia, że 
przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po ca-
łej ziemi; zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga” 
(2Kor 2,14-15);

„My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak 
w  zwierciadle chwałę Pana [nie „chwałę Pani”], zostajemy 
przemienieni w ten sam obraz [Chrystusa], z chwały w chwałę, 
jak to sprawia Pan [nie „Pani”], który jest Duchem” (2Kor 3,18);

„Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Je-
zusa, że jest Panem [nie „Maryję, że jest Panią”], o sobie zaś, 
żeśmy sługami waszymi dla Jezusa [nie „sługami dla Ma-
ryi”]” (2Kor 4,3-5).

Wbrew jasnemu świadectwu wszystkich autorów Pisma 
Świętego mariolodzy zapewniają rzymskich katolików, że 
bez pośrednictwa Maryi nie mają oni dostępu do Trzech Osób 
Bóstwa, bo ani Duch Święty nie może bez niej obdarzać ich 
darami, ani Chrystus okazać miłosierdzia, a Ojciec błogosła-
wić. To nie Bóg, lecz mariolodzy zrobili z Maryi jedyny kanał, 
poza którym niczego nie mogą otrzymać od Niego. Wielu 
z nich uwierzyło niestety słowom kapłanów „Królowej Nie-
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bios”, które przeobrażają Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie 
w „Dobrą Nowinę o Maryi”, a pobożność Chrystusową w „po-
bożność Maryjną”. Przeobrażanie ewangelicznych nauk trwa 
nieustannie od wielu wieków, obejmując kolejne obszary wia-
ry Kościoła powszechnego. Apostoł Paweł ostrzegał Kościół 
apostolski przed takim zagrożeniem:

„Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, któ-
ry was powołał w łasce Chrystusowej, do innej ewangelii, cho-
ciaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją 
i  chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy 
nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię od-
mienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie 
przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i  teraz znowu 
mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, 
którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!” (Ga 1,6-9). 

Przeczytajmy jeszcze słowa apostoła z  listu pisanego do 
chrześcijan w Rzymie około 57/58 roku – czyli kilkanaście lat 
po rzekomym wniebowzięciu Maryi i jej orędowaniu w niebie 
za Kościołem. Czy w takim razie Paweł nie powinien polecić 
rzymskich chrześcijan opiece „Matki Kościoła”, prosić „sza-
farkę wszelkich Bożych łask” o łaski dla nich, a ich o modlitwy 
do Maryi za siebie i za innych chrześcijan? Przekonajmy się:

„Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wy-
znaczony do zwiastowania ewangelii Bożej, którą Bóg przed-
tem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych 
o  Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według 
ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy 
przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, 
przez którego otrzymaliśmy łaskę i  apostolstwo, abyśmy dla 
imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie 
narody, wśród których jesteście i  wy, powołani przez Jezusa 
Chrystusa [nie „przez Maryję”]; wszystkim, którzy jesteście 
w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam 
i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa [nie „od 
Maryi”]” (Rz 1,1-8);
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„Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. 
Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaź-
ni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, 
Ojcze! [nie „Matko Maryjo!”]. Ten to Duch świadczy wespół 
z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy [nie „dzieć-
mi Maryi”]” (Rz 8,14-16);

„Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie 
nie umiera; bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy [nie „dla Pani”]; 
jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy 
umieramy, Pańscy jesteśmy [nie „Maryjni”]” (Rz 14,7-8);

„Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa [nie „przez Maryję”] i przez miłość Ducha, aby-
ście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za 
mnie do Boga [nie „do Maryi”]” (Rz 15,30);

„Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich pocałunkiem świę-
tym. Pozdrawiają was wszystkie kościoły Chrystusa [nie 
„kościoły Maryi]” (Rz 16,16);

„Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi 
stopami [nie „pod stopami Maryi”]” (Rz 16,20; zob. Rdz 3,15);

„Temu [nie „Tej”], który ma moc utwierdzić was zgodnie 
z  Ewangelią i  moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgod-
nie z  objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, 
teraz jednak ujawnioną, a  przez Pisma prorockie na roz-
kaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną 
[o Chrystusie], dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, 
Bogu [nie „Maryi”], który jedynie jest mądry, przez Jezusa 
Chrystusa [nie „przez Maryję”], niech będzie chwała na wie-
ki wieków. Amen” (Rz 16,25-27).

Czy apostoł Paweł mógłby po odejściu „Matki Bożej”, 
„Matki Kościoła”, „Szafarki wszelkich łask Bożych” i  „Orę-
downiczki naszej i Pocieszycielki naszej” zapomnieć ją wy-
sławić choćby jeden raz? Czy mógłby zapomnieć o „Maryi, 
naszej ucieczce i pocieszycielce”, gdyby rzeczywiście wspie-
rała go w trudach i podczas prześladowań, jakie przecho-
dził, głosząc po całym świecie Dobrą Nowinę? Czy apostoł 



266

narodów zapomniałby choćby raz podziękować Maryi, gdy-
by rzeczywiście wspierała go w  rzymskim więzieniu, skąd 
pisał do Kościoła listy pasterskie? W żadnym z nich nie dzię-
kuje Maryi, nie wysławia matki Jezusa, nie błogosławi „Matki 
Kościoła”, nie modli się do „Pośredniczki naszej”, nie chwali 
„Opiekunki naszej” i także nie zaleca tego czynić chrześcija-
nom! Jest tylko jeden tego powód: w pobożności, duchowości 
i czynnej wierze apostoła Maryja nie odgrywała żadnej roli. 
To zrozumiałe, gdyż od dawna leżała w grobie („spała”), a nie 
przebywała w niebie.

Z więzienia w Rzymie – a więc ok. 17 lat po śmierci Marii – 
apostoł Paweł pisze jeszcze list pasterski do kościoła w Efezie, 
a w nim niezwykle wymowny wstęp, w którym nie poświęca 
Maryi nawet zdania:

„Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świę-
tych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa: Łaska wam 
i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa 
[nie „przez Maryję”]. Błogosławiony niech będzie Bóg i Oj-
ciec Pana naszego Jezusa Chrystusa [bez „Matki Bożej”], 
który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym bło-
gosławieństwem niebios [nie „przez Maryję”]; w Nim bowiem 
wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nie-
naganni przed obliczem Jego; w  miłości przeznaczył nas 
dla siebie [nie „dla Matki Maryi”] do synostwa przez Jezusa 
Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu 
chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym 
[nie w „Niepokalanej”]. W Nim mamy odkupienie przez krew 
Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, 
której nam hojnie udzielił [nie „przez Maryję”]... abyśmy się 
przyczyniali do uwielbienia chwały Jego [nie „chwały Jej”], 
my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w  Chrystusie. 
W Nim [nie „w Niej”] i wy, którzy usłyszeliście Słowo Praw-
dy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w Niego, 
zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym... 
Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa 
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[nie „w Maryję”]... aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości [nie „przez Ma-
ryję”] i objawienia ku poznaniu Jego, i oświecił oczy serca 
waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was 
powołał... którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły 
Jego [nie „Jej”], jaką okazał w Chrystusie... i posadził Go po 
prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą 
i  zwierzchnością, i  mocą, i  panowaniem, i  wszelkim imie-
niem, jakie może być wymienione... i wszystko poddał pod 
nogi Jego [nie „Jej”], a Jego samego ustanowił ponad wszyst-
kim Głową kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, któ-
ry sam [bez „Maryi”] wszystko we wszystkim wypełnia” (Ef 
1,1-7, 12-13.15.19-23). 

To prawdziwe świadectwo wiary Kościoła chrześcijańskie-
go, którą całkowicie wypełnia Jezus Chrystus. Chrystus Pan 
jest Głową Kościoła a Kościół – Jego ciałem, On też całkowi-
cie go wypełnia, bez udziału Maryi. Tylko głowa należąca do 
ciała (Kościoła) może nim kierować. Dlatego Chrystus kieru-
je swoim Kościołem, tak jak ciałem kieruje głowa. Mariolo-
dzy głoszą najbardziej absurdalną naukę wiary (ich wiary), 
że Chrystus powierzył swoje ciało innej głowie, która kieruje 
Jego ciałem według własnego upodobania. 

Wczytajmy się jeszcze w ciekawe słowa apostoła kiero-
wane do kościoła w Efezie, które dowodzą, że wczesnochrze-
ścijański Kościół nie wierzył w żaden z później ogłoszonych 
przez Rzym maryjnych dogmatów wiary: 

„Albowiem On [nie „Ona”] jest pokojem naszym... Albo-
wiem przez Niego [nie „przez Nią”] mamy dostęp do Ojca, 
jedni i drudzy w jednym Duchu” (Ef 2,14.18);

„Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Jezusa Chrystusa [nie 
„więźniem Maryi”]... Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świę-
tych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom nie-
zgłębione bogactwo Chrystusowe [nie „maryjne”]... w którym 
mamy swobodę i  dostęp do Boga [bezpośredni, nie „przez 
Maryję”] z ufnością przez wiarę w Niego [nie „w Nią”]... żeby 
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Chrystus przez wiarę zamieszkał w  sercach waszych [nie 
„Maryja”]” (Ef 3,1.4.8.12.17);

„Jedno jest Ciało i jeden Duch... Jeden jest Pan, jedna wiara, 
jeden chrzest... Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest 
i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. 
Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru 
Chrystusowego... aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary 
i poznania Syna Bożego [nie „Matki Syna”]... i dorośniemy 
do wymiarów pełni Chrystusowej... abyśmy, będąc szczery-
mi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego [nie 
„w Nią”], który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe cia-
ło [kościół] spojone i związane przez wszystkie wzajemnie 
się zasilające stawy, według zgodnego z  przeznaczeniem 
działania każdego poszczególnego członka, rośnie i budu-
je siebie samo w miłości... gdyż prawda jest w Jezusie [nie 
„w Maryi”]” (Ef 4,4-7, 15-16.20);

„Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, i powstań 
z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus [nie „Maryja”]” (Ef 5,14); 

„Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest 
głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest 
Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi [Chry-
stusowi, a nie „Maryi”], tak i żony mężom swoim we wszyst-
kim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował 
Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczy-
ściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie 
przysposobić Kościół [nie „Maryi”] pełen chwały... Tak też 
mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto 
miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt ni-
gdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielę-
gnuje, jak i  Chrystus Kościół [nie „jak i  Maryja Kościół”], 
gdyż członkami ciała Jego jesteśmy” (Ef 5,22-30);

„A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, 
lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana [nie 
„dla Pani”]. Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi... jak 
Chrystusowi [nie „Maryi”], nie pełniąc służby dla oka, jakoby-
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ście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chry-
stusowi [nie „Maryi”], którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy... 
A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zanie-
chajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana 
w niebie [nie „Panią w niebie”]... W końcu, bracia moi, umac-
niajcie się w Panu [nie „w Pani”] i w potężnej mocy Jego [nie 
„Jej mocy”]... Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą 
od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa [nie „i od Maryi”]. Łaska 
niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Je-
zusa Chrystusa [nie „którzy miłują naszą Panią, Maryję”], mi-
łością niezniszczalną. Amen” (Ef 6,4-6, 8-10, 23-24). 

Apostoł Jan, najdłużej żyjący opiekun matki Jezusa, 
w trzech swoich listach pisanych prawie 50 lat po jej śmier-
ci aż 45 razy wymienia imię Chrystusa i do Niego się odwo-
łuje, lecz ani razu do Marii! Apostoł Piotr w dwóch listach 
pasterskich do Kościoła aż 22 razy wymienia imię Chrystu-
sa i do Niego się odwołuje, lecz ani razu do Marii. Apostoł 
Paweł w liście do Filipian 56 razy wymienia imię Chrystusa 
i do Niego się odwołuje i ani razu do Marii. Podobnie jest 
u pozostałych apostołów.

Najbardziej wiarygodni świadkowie Kościoła/ciała Chry-
stusowego, którzy precyzyjnie opisali charakter i sposób wy-
żywania chrześcijańskiej wiary oraz pobożności i duchowości 
Kościoła, nigdy nie nawiązują do Marii i nie wywyższają jej. 
Nawet śmierć matki Jezusa nie miała wpływu na ich wiarę 
i  nic w  ich chrześcijańskim i  duchowym życiu nie zmieni-
ła, o czym świadczą dobitnie ich listy. Nie trudno to zrozu-
mieć, albowiem sprawcą i dokończycielem wiary Kościoła na 
każdym jego etapie jest Jezus Chrystus (Hbr 12,2). Chrystus 
Kościołowi wystarcza. Wystarcza wszystkim chrześcijanom 
zrodzonym z Ducha Świętego i Bożego Słowa. 

Wobec świadectwa tego Słowa, które obnaża zgubny 
charakter papieskich maryjnych dogmatów i  nauk, ma-
riologom nie pozostało nic innego jak tylko manipulowa-
nie świętymi tekstami Biblii, by nieewangelicznej wierze 
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„przydać” Boskiego autorytetu. Dotyczy to również poniż-
szych wypowiedzi Jezusa: 

„Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w imieniu Moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam 
wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26); „Gdy przyjdzie Po-
cieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, któ-
ry od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też 
świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku” (J 15,26-27); 
„Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we 
wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz 
cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma nadejść, wam 
oznajmi [w org. przychodzące wydarzenia]. On Mnie uwiel-
bi, gdyż z Mego weźmie i wam oznajmi” (J 16,13-14). 

Jednak dla pasterzy Rzymu powyższe słowa Jezusa mają 
świadczyć o tym, że Bóg nie objawił apostołom całej Prawdy 
i wszystkich doktryn wiary, pełnego sposobu działania Ko-
ścioła i wyżywania wiary. Dlatego, głoszą, że Bóg objawiał 
Kościołowi katolickiemu przez Ducha Świętego pozostałe 
doktryny. Tezę tę podważa cały Nowy Testament. 

Jeszcze przed powołaniem Kościoła w dniu Pięćdziesiąt-
nicy Jezus obiecał apostołom posłać im po swoim wniebo-
wstąpieniu Ducha Świętego, który przypomni im wszystko, 
czego ich nauczał. Obiecał im wtedy, że Duch Święty wpro-
wadzi ich we wszelką prawdę, jaką im głosił i objawił Bóg. 
Choć przez trzy i pół roku Jezus wyjaśniał uczniom praw-
dy i zasady Królestwa niebieskiego, o wierze, łasce, sądzie, 
końcu świata i  odkupieńczej ofierze, to większości z  nich 
oni nie pojmowali, a część zapomnieli. 

Nie pojmowali nawet podstawowej prawdy głoszonej przez 
Jezusa i zapowiadanej przez proroków – o odkupieniu rodzaju 
ludzkiego przez Mesjasza. Dlatego Duch Święty musiał wpro-
wadzić apostołów w prawdy, obietnice i proroctwa objawione 
przez Boga w  Starym Testamencie oraz pomóc im zrozu-
mieć nauki, które Jezus głosił w czasie swojej misji zbaw- 
czej. Dlatego ewangeliści, opisując sytuacje, w których Jezus  



271

wyjaśniał coś apostołom, wtrącają niekiedy zdanie, że „nie 
rozumieli i nie pojmowali” tego, co im mówił (zob. Mk 6,52, 
9,32; Łk 2,50, 9,45, 18,34; J 20,9).

Cały Nowy Testament, który spisano kilkadziesiąt lat po 
powołaniu Kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy, jest dowodem 
spełnienia obietnicy Jezusa danej apostołom  – o  wprowa-
dzeniu ich w prawdę przez zesłanego Ducha Świętego. Cała 
treść Nowego Testamentu stanowi zapis zrozumienia przez 
uczniów całej Prawdy potrzebnej Kościołowi do zbawienia, 
prowadzenia bogobojnego i chrześcijańskiego życia oraz do 
głoszenia wszystkim narodom Bożych nauk i zasad wiary: 

„Idźcie więc i uczyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc 
je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je zachowy-
wać wszystkiego, co wam przekazałem” (Mt 28,19-20 pd).

Nauka Syna Bożego potrzebna do zbawienia i prowadze-
nia chrześcijańskiego życia wiary była kompletna. Aposto-
łowie mieli uczyć narody zachowywać to wszystko, co Jezus 
im przekazał, a były to wszystkie nauki potrzebne do od-
kupienia każdego człowieka i prowadzenia życia zgodnego 
z wolą Bożą. Nowe maryjne dogmaty ogłaszane przez bisku-
pów Rzymu w ciągu wielu wieków nie są chrześcijaństwu 
potrzebne ani do zbawienia, ani do wierzenia i duchowego 
życia – Nowy Testament jest wystarczający. 

„Jezus otworzył przed swoimi uczniami szerokie gościńce 
prawdy, lecz ich umysły, obarczone zasadami i tradycjami gło-
szonymi przez faryzeuszy i uczonych w Piśmie, z najwyższą 
trudnością przyswajały sobie tę nową naukę. Byli przyzwycza-
jeni, by nauki rabinów traktować jako głos Boga, i to wychowa-
nie silnie ciążyło na ich umysłach, wywierając również wpływ 
na kształt ich uczuć (...) ciągle nie mogli pojąć istoty Chrystuso-
wego królestwa ducha, choć tak często o nim mówił. Byli zdez-
orientowani, nie rozumiejąc znaczenia Pism, które ukazywał 
Chrystus. Wydawało się, iż wiele Jego nauk w ogóle do nich nie 
dociera. Jezus zdawał sobie sprawę z tego stanu rzeczy, toteż 
z  wielkim zaangażowaniem przyobiecał, iż Duch Święty od-
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nowi w ich umysłach owe nauki (...) Wszystko, co nie zostało 
dopowiedziane, miał im przedstawić później Duch Święty. Miał 
ułatwić im zrozumienie, aby właściwie oceniali sprawy niebios 
(...) Duch Święty przemawia do umysłów za pośrednictwem Pi-
sma Świętego i poprzez prawdę oddziałuje na nasze serca. Tym 
sposobem ujawnia nasze błędy i usuwa je z duszy. To za po-
średnictwem Ducha Prawdy, posługującego się Słowem Bożym, 
Chrystus pozyskuje dla siebie wybranych ludzi” [E.G. White, Życie 
Jezusa, ZC, Warszawa 2000, s. 482-483].

Obietnica Jezusa złożona uczniom o posłaniu Ducha Świę-
tego, który przypomni im, wyjaśni i wprowadzi w całą Praw-
dę o ofierze Chrystusa, odkupieniu człowieka, sposobie jego 
pojednania z Bogiem, o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, 
o  przebaczeniu, uświęceniu, orędownictwie Zbawiciela, pro-
wadzeniu bogobojnego życia, o sądzie, pokucie czy odnosze-
niu zwycięstw nad pokusami i grzechem, spełniła się. 

Obietnica Jezusa obejmuje wszystkie pokolenia, ponieważ 
fałszywe wierzenia, ludzkie tradycje i filozofie będą zaciemniać, 
przeinaczać i wypaczać Boże nauki. Nieewangeliczne doktryny 
wiary ogłaszane od IV wieku przez rzymskich biskupów wsku-
tek przenikania do powszechnego Kościoła pogańskich wierzeń 
i filozofii są największym dowodem takiego działania. Z tego też 
powodu w  historii Kościoła pojawiały się różne ruchy doma-
gające się reformy jego nauk wiary i kultu, z których najwięk-
szym była Reformacja, zainicjowana przecież przez katolików. 
Reformacja wykazała, że przez stulecia panowania papiestwo 
wypaczyło wiele prawd wiary i  nauk Chrystusa, głoszonych 
przez apostołów. Dlatego Duch Święty ponownie ukazywał je 
ludziom przez Boże Słowo, wprowadzając ich we „wszelką praw-
dę” – wcześniej wypaczoną, przeinaczoną, zadeptaną i porzu-
coną. I czyni tak do dzisiaj, ukazując ją kolejnym oszukanym 
chrześcijanom, których uczono od dziecka fałszywej ewangelii.

Sytuacja taka zdarzyła się wielokrotnie w historii ludu Bo-
żego Starego Testamentu (Kościoła pierwszego Przymierza), 
kiedy prorocy, królowie i inni Boży posłańcy przeprowadzali 



273

reformę kultu Boga sprofanowanego pogańskimi wierzenia-
mi, obrzędami i rytuałami. Również za czasów Jezusa faryze-
usze i uczeni w Piśmie tak wypaczyli nauki Bożego Słowa, że 
błędnie rozumieli je także apostołowie – dopóki Jezus im ich 
nie wyjaśnił, a Duch Święty nie pomógł zrozumieć. 

Od upadku w raju Ewy i Adama zasady zbawienia ludzi 
i  pojednania ich z  Bogiem nigdy się nie zmieniły. Bóg nie 
musiał dodawać nowych dogmatów wiary chrześcijanom ży- 
jącym w  późniejszych wiekach, aby i  oni mogli prowadzić 
bogobojne życie i zostać zbawieni. Za przykład może posłu-
żyć biblijna prawda obecna w Starym i w Nowym Testamencie, 
którą powszechne chrześcijaństwo wcześnie jednak porzuciło. 

Apostoł Paweł w Liście do Hebrajczyków, napisanym oko-
ło 64-67 roku, opierając się na prawdzie o świątyni izraelskiej 
(ziemskiej), przedstawia prawdę o istnieniu świątyni w niebie 
i służbie w niej Chrystusa jako Arcykapłana. Wyjaśniając to 
zagadnienie, w pewnym miejscu stwierdza, że prawda o świą-
tyni niebiańskiej nie może być w jego czasach w pełni pozna-
na – czyli w pełni objawiona przez Ducha Świętego:

„Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świąty-
ni [niebiańskiej] nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi 
pierwszy przybytek” (Hbr 9,8). 

Z  obszernego objaśnienia przez Pawła prawdy o  świą-
tyni niebiańskiej wynika, że znajdowała się ona od dawna  
w Bożym Słowie (w pismach Starego Testamentu), lecz przez 
Żydów (w tym judeochrześcijan) została zapomniana bądź już 
jej nie rozumiano. Dlatego „wprowadzanie Kościoła przez Du-
cha Świętego w prawdę” o świątyni niebiańskiej nie oznaczało 
objawienia nowej doktryny wiary, lecz tylko przypomnienie 
nauki zapomnianej lub już nierozumianej. Stąd konieczne 
było jej przypomnienie (objawienie) i  wyjaśnienie Kościoło-
wi przez Ducha Świętego, który uczynił to za pośrednictwem 
apostoła Pawła.

Tak właśnie stało się z  prawdą o  niebiańskiej świątyni, 
czego dowodem jest List do Hebrajczyków. Paweł wyjaśnia 
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w nim, że przybytek ziemski Mojżesz zbudował na podsta-
wie szczegółowego wzoru, przekazanego mu przez Boga 
na górze Synaj („Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać we-
dług wzoru, jaki ukazano ci na górze” – Wj 25,40 BT; zob. 
Wyj 25,8-9, 26,30; Dz 7,44), z czego dla Pawła wynika jasny 
wniosek, że była ona odbiciem świątyni w niebie. Mojżesz, 
prorocy i  kapłani wiedzieli o  istnieniu świątyni w  niebie 
będącej wzorem dla świątyni budowanej przez Izraelitów, 
choć potem powoli o  niej zapominano wraz ze wzrastają-
cym kultem świątyni ziemskiej. O Bogu mieszkającym w nie-
biańskim Przybytku przypominały Izraelitom teksty Pisma 
Świętego – zob. Ps 102, 18-22 UBG; Ps 11,4; Mich 1,2-3; Hab 
2,20; Ap 11,19, 7,15, 14,17, 15,5, 16,17, 15,8; 1Krl 8,30.38-39 UBG). 

Pełniejsze zrozumienie tej prawdy następuje w  czasach 
Kościoła apostolskiego – czego dowodem jest List do Hebraj-
czyków, pisany głównie do judeochrześcijan. Oni bowiem 
wpatrywali się jeszcze w  świątynię jerozolimską, a  nawet 
zachowywali niektóre jej rytuały i święta, co utrudniało im 
poznanie pełnej prawdy o świątyni niebiańskiej. Jednak po 
jakimś czasie prawda o świątyni w niebie znów uległa zapo-
mnieniu, a tak naprawdę przesłoniły ją pobudowane ziemskie 
katolickie świątynie. Podobnie kapłańska służba Chrystusa 
w  niebie została zacieniona służbą powołanych w  Kościele 
kapłanów, którzy jako „alter Christus” przejęli kompetencje 
Chrystusa i Jego rolę pośrednika jednającego ludzi z Bogiem 
[zob. Strażnicy niebiańskiej Świątyni, Posłaniec Sądu, Warszawa 2021]. 

Zatem ponowne poznanie prawdy o  świątyni w  niebie, 
do której obecnie wstąpił i  rozpoczął w  niej służbę pojed-
nawczo-wstawienniczą Jezus Chrystus jako jej Arcykapłan, 
nastąpiło za czasów Kościoła apostolskiego. Jednak w  na-
stępnych wiekach została ona wyrugowana z wiary Kościoła 
powszechnego przez ustanowione w  nim hierarchiczne ka-
płaństwo (zastępujące powszechne kapłaństwo wierzących) 
i  świątynny system ołtarzowo-ofiarniczy ze składaniem 
w ofierze Jezusa Chrystusa jako Baranka Bożego. Ten nowy 
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dowskim systemem ołtarzowo-ofiarniczym ze składaniem 
baranków. Prawda o świątyni niebiańskiej została ponownie 
przywrócona chrześcijaństwu – czyli przypomniana i całko-
wicie wyjaśniona przez Ducha Świętego – dopiero w połowie 
XIX wieku wraz z pojawieniem się w historii chrześcijaństwa 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

Za inny przykład może posłużyć prawda o  zbawieniu 
grzeszników z łaski przez wiarę w Odkupiciela. Jest ona obec-
na już w Starym Testamencie, choć kapłani i uczeni w Piśmie 
wypaczyli ją, a w końcu zastąpili wiarą w zbawienie przez 
własne uczynki (zasługi)  – uzyskiwane przez wypełnianie 
przepisów Prawa. W Kościele apostolskim i  tę prawdę pró-
bowano wypaczyć, wiemy o tym z listów apostoła Paweł do 
Galacjan i Rzymian. Prawdę o zbawieniu z łaski przez wiarę 
podeptano zupełnie w średniowieczu, co jest zasługą papie-
skiego Rzymu, który wprowadził różne formy odpustów za 
grzechy, jakoby zapewniające zbawienie, oraz odpusty za 
dusze zmarłych rzekomo przebywające w czyśćcu. Dopiero 
Reformacja przywróciła chrześcijaństwu tę prawdę. 

Duch Święty nie objawiał zatem Kościołowi nowych prawd 
wiary przekazanych przez Boga, ale wprowadzał w prawdy 
od dawna istniejące, które w  ciągu wieków wypaczono, za-
pomniano o nich, zakryto ludzką tradycją bądź rozumiano 
powierzchownie. 

Jezus powiedział jeszcze, że „gdy przyjdzie Pocieszyciel, 
którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca 
pochodzi”, to „On będzie świadczył o Mnie” (J 15,26). Będzie 
świadczył o Nim, a nie o Marii. Każda prawda, którą Duch 
Święty przypomina i  wyjaśnia chrześcijanom, zawsze wy-
wyższa Jezusa Chrystusa, nikogo z  ludzi, gdyż „On mnie 
uwielbi” (J 16,14). Mamy tego potwierdzenie w Dziejach Apo-
stolskich opisujących historię Kościoła, z przykładami wielu 
działań Ducha Świętego, który zawsze wywyższa Chrystusa, 
nigdy Marii.



276

Najwięksi z bluźnierców

Praktyka konsekracji i powierzania siebie Maryi 
rozpoczyna się w VIII wieku. Jezuici wprowadzają póź-
niej akt ofiarowania siebie Maryi, podczas którego ofia-

rowujący uznaje Maryję za swoją „Opiekunkę, Obrończynię, 
Orędowniczkę” i  przysięga prowadzić życie w  „zjednoczeniu 
z Maryją”. Franciszkanie wprowadzili „niewolnictwo maryjne”. 
To bardziej radykalna forma „ofiarowania siebie Maryi”, w któ-
rej ofiarowujący składa Maryi w ofierze własną wolność. Z ko-
lei Marianiści (związani z Towarzystwem Maryjnym) zawierają 
z Maryją przymierze (w sensie biblijnym, czyli jak z Bogiem) 
i składają „ślub stałości”, który do śmierci ma czynić zakonnika 
„w sposób trwały, nieodwołalnym sługą Maryi”. 

Katoliccy mariolodzy zapewniają, że ofiarowanie, powie-
rzanie i oddawanie siebie w niewolę Maryi jest ofiarowaniem 
siebie Chrystusowi i Bogu, co w świetle ewangelicznej nauki,  
jak i całego Pisma Świętego jest koncepcją nie do przyjęcia. 
Jest to ponadto szczególnie zwodniczy akt, który pod pozo-
rem ofiarowania się Chrystusowi czyni z człowieka niewol-
nika innego człowieka, którego czci i wielbi, a tym samym 
czyni z niego bałwochwalcę. 

Religijny akt ofiarowywania siebie umarłemu człowiekowi 
lub zawierania religijnego przymierza z  jakąkolwiek osobą 
poza Jezusem Chrystusem jest ciężkim grzechem i świadec-
twem całkowitego pobłądzenia w wierze. Powierzanie i odda-
wanie siebie w niewolę Maryi nie ma nic wspólnego z religią 
Jezusa Chrystusa, objawioną ludziom przez Trójjedynego 
Boga. Żaden z autorów 27 ksiąg Nowego Testamentu i wszyst-
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kich bohaterów wiary, jakich opisują, nigdy nie zalecał chrze-
ścijanom ofiarowania lub zawierzenia siebie jakiejkolwiek 
istocie poza Bogiem i wcielonym Bogiem – Jezusem. Przez 
stulecia nie czynili tego chrześcijanie poświęcający siebie 
wyłącznie Bogu w Jezusie Chrystusie, aż do czasu, gdy w Ko-
ściele pojawił się kult Maryi. 

„Nawołuję więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, 
abyście oddali się Bogu na ofiarę żywą, świętą i  przyjem-
ną – będzie to wasza duchowa służba” (Rz 12,1 BP).

Osobą, która spopularyzowała ofiarowywanie siebie Ma-
ryi, był oddany w jej niewolę jezuita Ludwik Maria Grignion 
de Montfort. Jan Paweł II wiele swoich wypowiedzi o  Ma-
ryi oparł na jego Traktacie o doskonałym nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny, uważanym przez Rzym za jed-
no z najważniejszych dzieł maryjnych. Jan Paweł II wyznał 
kilkakrotnie (także w  50. rocznicę święceń kapłańskich), 
jak bardzo Traktat ukształtował jego maryjność. Papieska 
komisja orzekła oczywiście, że Traktat Montforta „jest wolny 
od wszelkich błędów i sprzeczności z nauką chrześcijańską”. 
Tymczasem na wielu miejscach drwi ze zbawczych zasług 
i niezbywalnych przywilejów Jezusa Chrystusa, z fundamen-
talnych nauk ewangelicznych, jak również w zakamuflowany 
sposób – wspierając się mariologiczną nauką „przez Maryję 
do Jezusa” – bluźni Bogu. Przeczytajmy niektóre fragmenty 
z tego „duchowego przewodnika” Jana Pawła II: 

„Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł Jezus Chry-
stus na świat i przez Nią też chce panować w świecie... Mary-
ja jest Świątynią i miejscem odpoczynku Trójcy Świętej, gdzie 
Bóg króluje w sposób wspanialszy i cudowniejszy niż gdzie-
kolwiek indziej, nie wyłączając nawet Jego stolicy jaśniejącej 
wśród Cherubinów i Serafinów… Święci wołali głośno, że nie 
jest możliwe poznać wysokości Jej zasług, które się wznoszą 
aż do tronu Bożego, ani zmierzyć ogromu Jej miłości, szerszej 
od całej ziemi, ani pojąć wielkości Jej władzy, którą posiada 
nawet nad Bogiem samym... Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu 
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większą chwałę przez to, że poddany był Matce swojej przez 
lat trzydzieści, niż gdyby przez największe cuda nawrócił 
w tym czasie cały świat... Duch Święty, który w Bogu nie jest 
płodny, to znaczy który nie daje początku innej Osobie Bo-
skiej, stał się płodnym przez Maryję, którą poślubił... Bóg Oj-
ciec… utworzył zbiornik wszystkich swoich łask i nazwał go 
Marią.... Bóg Syn dał swojej Matce wszystko, co swym życiem, 
śmiercią, swymi nieskończonymi zasługami i przedziwnymi 
cnotami wysłużył… Bóg Duch Święty udzielił Maryi, swojej 
wiernej Oblubienicy, niewypowiedzianych darów, uczynił Ją 
Szafarką wszystkiego, co posiada, tak że Ona jedna rozdziela 
wszystkie dary i  łaski, dając, komu chce, ile chce, jak chce 
i kiedy chce (św. Bernardyn). Toteż nikt z ludzi nie otrzyma 
żadnego daru niebieskiego, który by nie przeszedł przez Jej 
dziewicze dłonie, albowiem wolą Boga jest, byśmy wszystko 
mieli przez Maryję... Tak uczy nasz Kościół, a z nim święci 
Ojcowie [nie apostołowie]... Maryja rozkazuje w niebie anio-
łom i błogosławionym. W nagrodę za Jej głęboką pokorę Bóg 
dał Jej władzę i  zlecił posłannictwo, aby trony opróżnione 
przez upadłych skutkiem pychy aniołów obsadzała świętymi 
(św. Bonawentura)... Żąda On, by niebo, ziemia i piekło bez-
względnie poddane były rozkazom pokornej Maryi, którą 
uczynił Królową nieba i  ziemi, Hetmanką swych zastępów, 
Skarbnicą swoich bogactw, Szafarką łask, Sprawczynią wiel-
kich cudów, Pośredniczką ludzi, Zagładą nieprzyjaciół Boga 
i wierną Towarzyszką swojej chwały i swoich triumfów... kto 
nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca. I dlatego ci, 
którzy pójdą na potępienie, mianowicie heretycy, schizmaty-
cy itp. nie mają Boga za Ojca, jakkolwiek się tym szczycą... 
Gdy więc czytamy w pismach św. Bernarda, św. Bernardyna, 
św. Bonawentury i  innych świętych [lecz nie apostołów], że 
zarówno w niebie, jak i na ziemi wszystko, nawet sam Bóg, 
podlega Najświętszej Maryi Pannie, to chcą oni przez to  
powiedzieć, że władza i moc, której Pan Bóg raczył Jej udzie-
lić, jest tak wielka, że zdaje się, jakoby posiadała tę samą wła-
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dzę, co Pan Bóg, a Jej modlitwy i prośby są u Pana Boga tak 
wszechpotężne, że uchodzą wprost za rozkazy przed Maje-
statem Bożym, który nigdy nie odrzuca próśb swojej ukocha-
nej Matki... Codziennie z jednego krańca ziemi na drugi, na 
wysokościach niebios i w najgłębszych otchłaniach wszystko 
sławi, wszystko wychwala Maryję Przedziwną... A  oddając 
Jej pokłon najgłębszy, proszą Ją pokornie jak o łaskę, by ich 
zaszczycić raczyła choćby jednym ze swych rozkazów. Na-
wet św. Michał, książę całego Dworu Niebieskiego, oddaje Jej – 
według słów św. Augustyna – z największą gorliwością wszelką 
cześć, innych do tego skłania i  czeka skwapliwie, by go za-
szczyciła jakąś misją i by z Jej rozkazu wolno mu było oddać 
jednemu z Jej sług jakąś przysługę... Cała ziemia jest pełna 
Jej chwały, zwłaszcza kraje chrześcijańskie, a  liczne króle-
stwa, prowincje, diecezje i miasta obrały Ją sobie za Patronkę 
i Opiekunkę... Nie ma kościoła, w którym nie byłoby ołtarza 
poświęconego Jej czci. Nie ma kraju ani okolicy, gdzie by nie 
czczono cudownego Jej obrazu, przed którym wierni otrzy-
mują liczne łaski... Nie ma dziecięcia, które by Jej nie wiel-
biło, szczebiocząc Zdrowaś Maryjo... Nawet szatani w piekle 
odnoszą się do Niej z szacunkiem, choć się Jej lękają... Za Jej 
przyzwoleniem [Jezus] ofiarował się Ojcu Przedwiecznemu… 
Na Jej pokorną prośbę przemienił w Kanie Galilejskiej wodę 
w wino... Słowem, Jezus rozpoczął czynić cuda przez Mary-
ję, nie przestaje ich spełniać przez Nią i  przez Nią będzie 
je spełniał do końca świata... Nie wierzę, by ktokolwiek mógł 
dojść do ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem i do dosko-
nałej wierności Duchowi Świętemu, jeśli nie jest ściśle zjed-
noczony z Najświętszą Dziewicą... Wszyscy, którzy po Maryi 
znaleźli łaskę u Boga, znaleźli ją jedynie przez Maryję i tylko 
przez Nią znajdą ją ci, którzy jeszcze przyjdą (św. Bonawen-
tura)... Najwyższy uczynił Maryję jedyną Skarbnicą swoich 
bogactw i jedyną Szafarką łask, aby według swojej woli wpro-
wadzała kogo zechce, na wąską drogę wiodącą do nieba, aby 
przeprowadzała kogo zechce, mimo wszelkich przeszkód, 
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przez ciasną bramę życia, aby wreszcie dała tron, berło i ko-
ronę królewską, komu Jej się podoba...” [L.M. Grignion de Mont-
fort, Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, 
Ruch Maryjny w Polsce, Częstochowa 1983, s. 2-12]. 

Chrześcijanin, którego wiarę zrodziło Chrystusowe Słowo 
zapisane w Piśmie Świętym, nie będzie miał trudności z roz-
poznaniem duchowego źródła tak świętokradczych i  bluź-
nierczych słów. Tylko duch przeciwny Chrystusowi i  Jego 
Słowu mógł być ich twórcą, jak również „wyjawić” Mont-
fortowi, że przy końcu świata Maryja będzie odgrywała na 
święcie główną rolę, takiego bowiem scenariusza Boży plan 
objawiony na kartach Biblii nie przedstawia:

„Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i  przez 
Maryję musi się ono dopełnić... Wszyscy możni narodów 
z błaganiem upadać będą przed Obliczem Twoim po wszyst-
kie wieki, zwłaszcza przy końcu świata... Ponieważ Maryja 
jest drogą, którą Jezus Chrystus przyszedł do nas po raz 
pierwszy, będzie nią i wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie po-
wtórnie... Maryja musi w czasach ostatecznych więcej niż 
kiedykolwiek zajaśnieć miłosierdziem, mocą i  łaską… by 
przyprowadzić do owczarni Chrystusowej i przygarnąć bied-
nych grzeszników i zbłąkanych, którzy się nawrócą i powró-
cą do Kościoła katolickiego... Ale moc Maryi nad wszystkimi 
szatanami zabłyśnie przede wszystkim w czasach ostatecz-
nych...” [tamże, s. 13-14].

Nie trudno zauważyć w  Traktacie dążenia jezuity do 
ustanowienia Maryi duchową „Królową Świata” i  jedynym 
ratunkiem ludzkości. Współcześni mariolodzy upowszech-
niają i wprowadzają do mariologii wszystkie idee Montfor-
ta, którego Watykan wyniósł na ołtarze w 1947 roku. A więc 
również za te oszczercze jego słowa: 

„To, co mówię bezwzględnie o  Jezusie Chrystusie, to 
samo twierdzę warunkowo o Matce Najświętszej. Bo skoro 
Jezus obrał sobie Najświętszą Pannę za nierozłączną towa-
rzyszkę swego życia i śmierci, swej chwały i potęgi w nie-
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bie i na ziemi, to udzielił Jej z  łaski swego Majestatu tych 
samych praw i  przywilejów, które sam posiada z  natury: 
Wszystko, co się Bogu należy z natury, przysługuje Maryi 
z łaski, mówią »święci« [nie apostołowie]. Wedle ich zdania 
Jezus Chrystus i Maryja mają tę samą wolę i tę samą wła-
dzę, posiadają wspólnie tych samych poddanych, te same 
sługi i tych samych niewolników” [tamże, s. 18]. 

Montfort wygłasza także w Traktacie krótki pochwalny 
pean na cześć Jezusa, w którym podkreśla, że jest On „na-
szym jedynym Panem i  celem”, choć po chwili zapewnia 
czytelników, że nie muszą osobiście poświęcać się Jezusowi,  
jeśli poświęcą się do Maryi: 

„Jezus Chrystus i  Maryja mają tę samą wolę i  tę samą 
władzę, posiadają wspólnie tych samych poddanych, te same 
sługi i tych samych niewolników... Wszystko, co Bogu przy-
sługuje z natury, przysługuje Maryi z łaski... Im bardziej du-
sza poświęcona jest Maryi, tym bliższa jest Panu Jezusowi. 
I dlatego doskonałe poświęcenie się Panu Jezusowi nie jest 
niczym innym, jak doskonałym i całkowitym poświęceniem 
się Najświętszej Dziewicy” [tamże].

Zwieńczeniem tej bluźnierczej mariologii, której treść 
odbija się echem we współczesnych rozprawach mariolo-
gów, są następujące słowa: 

„Ilekroć myślisz o  Maryi, Maryja zamiast ciebie myśli 
o Bogu, i dlatego ilekroć wielbisz i  czcisz Maryję, Maryja 
wraz z tobą wielbi i czci Boga… Jeśli powiesz »Maryja«, Ona 
powie »Bóg«... Gdy Ją wielbisz, chwalisz lub Jej coś ofiaru-
jesz, to wielbisz, kochasz, czcisz Boga i dajesz Bogu przez 
Maryję i w Maryi...” [tamże s. 51]. 

To sedno montforckiego nabożeństwa maryjnego: Mary-
ja zastępuje Chrystusa. 

Nawet tak jaskrawe deprecjonowanie oraz lekceważenie, 
i znieważanie pozycji i zbawczych zasług Odkupiciela umy-
ka uwadze wielu chrześcijan. Nie dostrzegają braku szacun-
ku, jaki jezuita ten okazuje także czytelnikom wierzącym 
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jego słowom, którym można wmówić nawet to, że „ilekroć 
pomyślą o Maryi, to Maryja zamiast nich pomyśli o Bogu”. 

Jan Paweł II przyznał, że Traktat Montfotra był jego du-
chową strawą, która od dziecka kształtowała jego duchowość. 
W serce małego Karola padały więc również te słowa Montfor-
ta naśmiewającego się z nauk Ewangelii i Trzech Osób Bóstwa: 

„Co więcej… Najświętsza Dziewica jest Królową i  Wład-
czynią nieba i ziemi, »Władzy Boga podlega wszystko, nawet 
Dziewica; władzy Dziewicy podlega wszystko, nawet Bóg«... 
Kto chce doznać w sobie działania Ducha Świętego, powinien 
być zjednoczony z  Jego wierną i  nierozłączną Oblubienicą, 
z Najświętszą Maryją, która czyni Go urodzajnym i płodnym... 
O, jakżeż szczęśliwy jest człowiek, który wszystko oddał Ma-
ryi, który się Maryi ze wszystkim i we wszystkim powierza!... 
Niechże więc wierni słudzy Najświętszej Maryi Panny powta-
rzają śmiało za św. Janem Damasceńskim: »Pokładając ufność 
w Tobie, Matko Boża, będę zbawiony; pod Twym orędownic-
twem i opieką nie będę się niczego obawiał; z Twoją pomocą 
będę zwalczał i zwyciężał moich nieprzyjaciół, gdyż nabożeń-
stwo do Ciebie jest bronią zbawienia, jaką Bóg daje tym, któ-
rych chce zbawić«… Maryja w ciągu swego ziemskiego życia 
zdobyła taki bezmiar niewysłowionych łask i zasług, że łatwiej 
można by policzyć gwiazdy na firmamencie, krople wody 
w morzu i ziarnka piasku na wybrzeżu niż Jej zasługi i łaski...” 
[Traktat…, par. 19, 38, 41, 53, Apostolicum, Ząbki 2016]. 

Bez wątpienia mariologia Montforta należy do najbar-
dziej zuchwałych i bluźnierczych w historii tego działu teolo-
gii dogmatycznej. Ten największy z katolickich mariologów, 
który jawnie drwi z Boga Ojca, Jego Syna i Ducha Świętego, 
a kosztem Chrystusa wywyższa kult „Królowej Nieba”, wy-
korzystując różne pseudoteologiczne i sofistyczne figury, nie 
jest w stanie zaprzeczyć nowotestamentowej prawdzie, że ża-
den apostoł nie był „apostołem Maryi” oraz jej niewolnikiem. 

Jest bezsprzeczne, że Maryja nie była ich życiem i nie przy-
chodzili do swojego Pana orędującego za nimi w niebie „przez 
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Maryję” ani też nie przypisywali jej żadnych zasług w złożeniu 
przez Jezusa zbawczej ofiary za upadłą ludzkość. Pomimo ich 
świadectw Montfort miał zuchwałość pisać:

„[Nasz Pan] rozsławił swą niezawisłość i  Majestat przez 
uzależnienie się od tej Dziewicy najwdzięczniejszej, w swym 
Wcieleniu, Narodzeniu, Ofiarowaniu w świątyni, w swym trzy-
dziestoletnim życiu ukrytym, a nawet w swej śmierci, przy któ-
rej musiała Ona być obecną, aby mógł zjednoczyć się z Nią 
w ofierze i za Jej przyzwoleniem być ofiarowany Ojcu Przed-
wiecznemu, jak ongiś Izaak ofiarowany został za przyzwole-
niem Abrahama pogodzonego z wolą Bożą. Ona to, Maryja, 
karmiła swym mlekiem Boga Wcielonego, żywiła Go, pie-
lęgnowała, wychowywała, aż wreszcie złożyła Go za nas 
w ofierze” [Traktat…, par. 18, Księża Mariawici, Warszawa 1986].

Książka Montforta, którą późniejsi mariolodzy propago-
wali najpierw wśród prostego ludu, wmówiła im, że maryjne 
nabożeństwo (czyli jednoczenie się z Maryją) jest najlepszym 
sposobem, w jaki zjednoczą się z Chrystusem. Uwierzyli też 
zapewnieniom jezuity, że to maryjne nabożeństwo „Jezus 
Chrystus sam utorował… można wprawdzie i na innej drodze 
osiągnąć zjednoczenie z Bogiem, ale wtedy nie obędzie się bez 
liczniejszych krzyży, ciężkich umartwień i o wiele większych 
przeszkód, trudnych do przezwyciężenia. Dusza przecho-
dzi wtedy przez ciemne noce, przez walki i cierpienia nad-
zwyczajne, przez urwiska, przez drogę ciernistą i  straszne 
pustkowia. Natomiast droga Maryi jest łagodniejsza i spokoj-
niejsza... Jeżeli ofiarujemy coś Jezusowi bezpośrednio, opie-
rając się na własnych siłach i zdolnościach, wtedy Jezus bada 
nasz dar i nieraz go odrzuca dla zmazy, pochodzącej z mi-
łości własnej... Jeśli jednak ofiarujemy Jezusowi cokolwiek 
przez czyste i dziewicze ręce Jego ukochanej Matki, wtedy 
dotykamy Jego słabej strony. Wtedy Jezus nie patrzy tyle na 
sam dar, ile raczej na swoją najmilszą Matkę, która ów dar 
przedstawia. Nie zważa na to, skąd dar pochodzi, lecz raczej 
kto go podaje. W ten sposób Maryja, której prośby Syn nigdy 
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nie odrzuca, lecz zawsze miłośnie przyjmuje, sprawia, że 
wszystko, małe czy duże, cokolwiek swemu Synowi przedsta-
wia, znajduje u Jego Majestatu przychylne przyjęcie” [Trak-
tat…, Częstochowa 1983, s. 34-35]. 

Ta rażąca psychomanipulacja pokazuje, jak w istocie Mont-
fort traktował swoich odbiorców. Dlatego kiedy wiele lat po 
jego śmierci odkryto jego książkę, cieszyła się ona popularno-
ścią wśród prostego ludu, natomiast odrzucali ją światli ka-
tolicy. Montfort głosi w niej przecież, że droga do Chrystusa 
jest męcząca i  ryzykowna, a  Zbawiciel odrzuca modlitwy 
katolików i ich dary, jeśli nie są przynoszone przez Maryję. 
Czyżby oddany w niewolę Maryi Montfort nie znał słów Je-
zusa, który mówił „przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy je-
steście utrudzeni i obciążeni, a Ja dam wam odpocznienie” 
(Mt 11,28), albo „jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do Mnie 
i pije” (J 7,37)? Oczywiście znał. 

Takiego podsumowania mariologii Montforta dokonał ks. 
Aleksander Żychliński w przedmowie do jego książki: 

„Istota nabożeństwa św. Ludwika polega na całkowitym od-
daniu się Najświętszej Dziewicy bez zastrzeżeń i ze wszyst-
kim, czym człowiek jest i co posiada, na zupełną Jej własność, 
aby przez Nią całkowicie należeć do Chrystusa. To całkowite 
ofiarowanie się Najświętszej Dziewicy wymaga, abyśmy czy-
nili wszystko dla Maryi, z  Maryją i  przez Maryję z  myślą, 
aby wszystko lepiej i doskonalej czynić dla Jezusa, z Jezu-
sem i  przez Jezusa. W  tym celu powinien człowiek przez 
uroczysty akt poświęcenia oddać się całkowicie w dobrowol-
ną niewolę Najświętszej Dziewicy, składając Jej w darze nie 
tylko siebie samego, lecz także wszystko, co posiada, a więc 
wszystkie swe myśli, słowa i  uczynki, wszystkie modlitwy 
i ćwiczenia pobożne, radości i bóle, a nawet wszystkie swe 
zasługi, słowem – wszystko bez zastrzeżeń...” [tamże, s. 3]. 

W  świetle tego wyjaśnienia Montfort pragnął, aby każdy 
rzymski katolik swoje wszystkie myśli, wszystkie modlitwy, 
słowa, czyny, radości oraz troski i zmartwienia, słowem całego 
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siebie, oddał i złożył w ofierze Maryi – co oznacza całkowite 
zaangażowanie się w maryjny kult z modlitwami różańcowymi 
do „Królowej Nieba”. Głosił więc wiarę całkowicie przeciwną 
Ewangelii, która z osobą Jezusa Chrystusa łączy wszystkie te 
postawy. Jest oczywiste, że stosując się do zalecenia jezuity, 
czyli poddając Maryi każdą myśl, słowo, swój czas i uczucia, 
dla Zbawiciela nie pozostanie nic… poza mistyfikacyjnym 
zjednoczeniem z „Chrystusem eucharystycznym”. 

Ksiądz Aleksander Żychliński zapewnił za Montfortem, że 
kiedy katolik odda się tak całkowicie w niewolę Maryi, to ona 
przyjmie jego „ofiarę w swe niepokalane ręce” i za niego „złoży 
ją swemu Boskiemu Synowi na większą Jego chwałę” [tamże].

To istota antyewangelicznej mariologii „przez Maryję do 
Jezusa”, która tak urabia wyznawców Kościoła, aby uwie-
rzyli, że jeśli chcą „wszystko lepiej i doskonalej czynić dla 
Jezusa, z Jezusem i przez Jezusa”, to muszą „wszystko czy-
nić dla Maryi, z Maryją i przez Maryję” – czyli bez reszty 
zaangażować się w kult maryjny.

To miał na myśli cytowany wcześniej Leon XIII (1810–1903), 
który oświadczył, że katolicy nie mogą „przyjść do Chrystu-
sa inaczej niż przez Jego Matkę” [Encyklika Octobri Mense, Rzym 
1891] – czyli w osobie Maryi, która za nich przedstawi Jezuso-
wi ich wszystkie prośby, słowa, myśli i pragnienia. Ten „Książę 
Apostołów” – tak tytułują siebie rzymscy papieże – zapewne 
nie znał tych zapewnień apostołów:

„Wszelką swoją troskę złóżcie na Niego [Chrystusa], bo 
On ma o was staranie” (1P 5,7); „Nie troszczcie się o nic, ale 
we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem po-
wierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa 
wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i  myśli waszych 
w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,6-7); „Wzywam was tedy, bracia, 
przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofia-
rę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba 
wasza” (Rz 12,1); „Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię pod-
trzyma!” (Ps 55,23).
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Jan Paweł II w taki sposób skomentował maryjny Traktat 
swojego duchowego mistrza: 

„Traktat św. Ludwika Marii Grignion de Montforta może 
razić swoim stylem przesadnym i barokowym, ale sam rdzeń 
prawd teologicznych, które w tym traktacie się zawierają, jest 
bezcenny. Autor jest teologiem wielkiej klasy” [Jan Paweł II, Dar 
i tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kra-
ków 1996, s. 28-30]. 

Przeczytajmy inne „bezcenne” prawdy głoszone przez tego 
„teologa wielkiej klasy”:

„(…) w Maryi Jezus Chrystus całkowicie przebłagał zagnie-
wanego na ludzkość Ojca swego. W Niej naprawił On w spo-
sób doskonały chwałę Ojca swego, zdeptaną przez grzech. 
A  przez ofiarę ze swej woli i  z  siebie samego, którą złożył 
w  Maryi, więcej Mu oddał chwały, niż Mu kiedykolwiek 
oddać mogły wszystkie ofiary Starego Przymierza... Niech 
dusza Maryi będzie w każdej duszy, by wielbić Pana; niech 
duch Maryi będzie w każdej duszy, by radować się w Bogu... 
A zatem bądźcie przekonani, że im więcej we wszystkich wa-
szych modlitwach, rozmyślaniach, czynach i  cierpieniach 
wpatrywać będziecie się w Maryję... tym doskonalej odnaj-
dywać będziecie Tego, który zawsze jest z  Maryją  – Chry-
stusa wielkiego, potężnego, działającego i niepojętego, który 
przebywa w Maryi bardziej niż w niebie... Jest ona dla nas 
Tronem miłosierdzia, bowiem nie możemy w  tej tajemnicy 
zbliżyć się do Jezusa inaczej jak tylko przez Maryję, i dlate-
go nie możemy widzieć Jezusa ani z Nim rozmawiać jak tylko 
za pośrednictwem Maryi” [Traktat…, Częstochowa 1983, s. 55, 50, 38]. 

Nie możemy osobiście i  bezpośrednio zbliżyć się do 
Zbawiciela, nie możemy rozmawiać ze swoim Zbawicielem, 
Chrystus przebywa w Maryi bardziej niż w niebie, a Maryja 
jest „dla nas” Tronem miłosierdzia – oto głos antychrystowe-
go ducha. 

Zobaczmy, u kogo zgodnie z nauką Pisma Świętego znaj-
duje się tron miłosierdzia i łaski:
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„Nie mamy bowiem arcykapłana [Chrystusa], który by 
nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświad-
czonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grze-
chu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy 
dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosow-
nej porze” (Hbr 4,14-16); 

„Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby 
mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bo-
giem dla przebłagania go za grzechy ludu” (Hbr 2,17);

„Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nie-
rychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym” (Ps 86,15);

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Je-
zusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, 
który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym” (2Kor 1,3);

„Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej mi-
łości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez 
upadki, ożywił wraz z  Chrystusem  – łaską zbawieni jeste-
ście” (Ef 2,4-5);

„Światło świeci prawym w  ciemności, On jest łaskawy, 
miłosierny i sprawiedliwy” (Ps 112,4);

„Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego 
nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest 
wierność Twoja” (Lm 3,22-23);

„Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gnie-
wu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, 
odpuszczający winę, występek i grzech…” (Wj 34,6-7);

„Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pe-
łen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego 
jest nad wszystkimi Jego dziełami” (Ps 145,8-9);

„Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz 
przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz 
na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce?” (Mich 7,18).

Innym mariologiem, który wykorzystywał naukę „przez 
Maryję do Jezusa”, aby drwić ze świadectwa Ewangelii i bluź-
nić Bogu, był wyniesiony przez Rzym na ołtarze „święty” 
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Alfons Maria de Liguori (1696–1787). Po śmierci ogłoszono go 
„Doktorem naszego Kościoła”, a Pius VII i Grzegorz XVI uznali 
jego pracę Chwała Maryi (w Polsce wydana jako Uwielbienia 
Maryi) „wolną od wszelkich błędów”. Czyli także od tych: 

„Kierując swe modlitwy do Maryi jest się prędzej wysłu-
chanym, aniżeli modląc się do samego Jezusa Chrystusa... 
niekiedy prędzej otrzymuje się łaski, o które się prosi wzy-
wając Maryję, aniżeli wzywając samego Zbawiciela… Jeśli 
modlący się, powiada święty Anzelm, nie zasługuje na to, 
aby był wysłuchanym, wysłuchanym będzie na mocy zasług 
Maryi, której się poleca i  która wstawi się za nim… oto na 
imię Maryi winno zgiąć się każde kolano na niebie, ziemi 
i pod ziemią... dusze, które nie uciekają się do Maryi będą 
potępione... Nikt nie dostąpi zbawienia, jeśli nie ucieka się 
do Maryi... Maryja rozkazuje Bogu, a  Bóg jest posłuszny 
Maryi... sam Bóg poddany jest woli Maryi.... cała władza na 
niebie i ziemi jest dana Maryi... Pan Bóg spełnia niechybnie 
wszelkie Jej prośby, tak jakby to były rozkazy... Bóg powie-
rzył zbawienie grzeszników w  ręce Maryi... Bóg obdarzył 
Maryję imieniem ponad wszelkie imię, na które zegnie się 
wszelkie kolano na niebie i na ziemi [por. Flp 2.9-10]. Cześć 
Maryi pod tą wzniosłą nazwą »Matki Boga« tyle dusz uświę-
ca i zbawia, że aż piekło się zżyma… Łaska, którą otrzymała 
przeczysta Dziewica w chwili swego niepokalanego poczęcia,  
przewyższała wszystkie, jakie otrzymali aniołowie i  święci. 
Od tej chwili używała ona w zupełności rozumu, aby mogła 
zbierać zasługi, gdyż według zdania teologów Bóg chcąc 
uświętobliwić jakąś duszę, używa do tego własnych jej za-
sług… Ta przeczysta Dziewica stała się nader miłą Bogu 
przez swą miłość i inne cnoty, ale nade wszystko przez poko-
rę swoją zasłużyła, ile to jest możliwem dla stworzenia, być 
Matką swego Stworzyciela… Maryja – mówi św. Bonawentu-
ra – posiada ten wielki przywilej, że jest wszechmocną wobec 
swojego Syna... Podług św. Anzelma jest rzeczą niemożliwą, 
aby mógł zbawić się chrześcijanin, który nie ma do Maryi 
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nabożeństwa i nie udaje się pod jej opiekę... stąd św. Bona-
wentura nazywa Maryję »zbawieniem tych, którzy się do 
Niej uciekają«. Daje tym do zrozumienia, że aby być zbawio-
nym, wystarczy wzywać Matki Boskiej… Ach gdyby wszy-
scy grzesznicy wzywali tej Dziewicy łaskawej, otrzymaliby 
niezawodnie przez nią przebaczenie u Boga… Ona obiecuje 
swym wiernym sługom: »Ci, którzy działają przez mnie, nie 
zgrzeszą; ci co drugim dają mnie poznać, będą mieli żywot 
wieczny (Ekkli. 20 30)«… O człowieku! – woła św. Bernard – 
jeżeli nie chcesz utonąć, nie trać nigdy z  oczu tej gwiazdy 
opiekuńczej, patrz na Gwiazdę Morza, wzywaj Maryję... Idąc 
za Maryją, nie zbłądzisz z  drogi zbawienia... W  chwilach 
opuszczenia, gdy przyjaciele, nawet najwierniejsi, i  krewni 
nawet najbliżsi, odwracają się od nas, gdy zdrowie nas za-
wiedzie, gdy głód i chłód zapanują pod dachem naszym, gdy 
smutek napełni serca nasze – kto nas pocieszy? kto poratuje? 
Tylko nasza Matka Maryja!” [wybrane z: A. Liguori, Uwielbienia 
Maryi, wyd. II, Kraków 1877; zob. też A. Liguori, Bądź dzieckiem Maryi, 
Warszawa 1932].

Liguori powtarzał za generałem franciszkanów Bonawentu-
rą (1217–1274), że „nikt nie może wejść do nieba, chyba że przez 
Maryję, jak przez drzwi” [tamże].

Drwina z Ewangelii i Jezusa Chrystusa, który mówi „Zapraw-
dę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec… 
jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie” (J 10,7.9), oraz 
podważanie Jego pozycji, odkupieńczych zasług i przywilejów 
są u Liguoriego równie czytelne jak u Montforta. Tylko z inspi-
racji ducha walczącego z Chrystusem ktokolwiek może powie-
dzieć, że „aby być zbawionym, wystarczy wzywać Maryję”, 
podczas gdy cały Nowy Testament zwiastuje, że „zbawiony 
będzie każdy, kto wzywa imienia Pańskiego” (Rz 10,13).

Swoje dzieło naigrywające się z Chrystusowego jedynego 
pośrednictwa Liguori kończy wezwaniem do wiernych, aby 
pozwolili Maryi [w jej kulcie] rozporządzać sobą według jej 
woli [czyli nauki mariologów]: 



290

„Dzieci mają na ustach ciągle imię swej matki, a przede 
wszystkim, gdy grozi im jakiekolwiek niebezpieczeństwo 
wołają: mamo, mamo, ratuj nas! Tego żąda od nas Maryja, 
gdyż chce nas zbawić i się nami opiekować... Oddajmy się na 
służbę Maryi, starajmy się czcić Ją, jak tylko możemy... Od-
dajmy się w Jej ręce, jak pokorni słudzy, prosząc, aby nami 
rozporządzała podług swojej woli... jest to sposób najpew-
niejszy zjednania sobie Jej potężnej opieki” [tamże]. 

W 200. rocznicę śmierci Liguoriego Jan Paweł II powiedział: 
„Święty Alfons był rzeczywiście bez reszty oddany Maryi, 

od początku aż do końca swojego życia” [Jan Paweł II, Spiritus 
Domini, Rzym 1 VIII 1987]. Zwierzchnik rzymskiego Kościoła wy-
raził prawdę  – Liguori „rzeczywiście bez reszty” oddał się 
Maryi i jednocześnie deprecjonował i drwił ze Zbawiciela. 

Mariologia rzymska co pewien czas modyfikuje i  uzu-
pełnia koncepcję pośrednictwa Maryi, aby przedstawiać ją 
w bardziej przekonujących i wiarygodnych barwach. Od so-
boru watykańskiego II na przykład pośrednictwo Maryi nie 
jest już stawiane obok pośrednictwa Chrystusowego, aby 
nie sugerować w jej kulcie pośrednictwa „konkurencyjnego” 
dla Chrystusa. Dlatego obecnie mariolodzy zapewniają, że 
pośrednictwo Maryi jest uczestnictwem w jedynym pośred-
nictwie Chrystusa – jest ono podporządkowane Jego pośred-
nictwu i od niego zależne. Czyli że Maryja jest Pośredniczką 
w Pośredniku, a pośrednictwo maryjne jest pośrednictwem 
chrystologicznym. Dzięki temu semantycznemu zabiegowi 
językowemu mariolodzy postanowili lepiej „uwiarygodnić” 
fałszywą mariologię o pośrednictwie Maryi i „przez Mary-
ję do Jezusa” z ewangeliczną nauką o jedynym pośredniku 
w niebie Jezusie Chrystusie. 

Również Jan Paweł II w ten sposób wyjaśniał tę mariolo-
gię, zalecając wierzącym wspominać Chrystusa z Maryją, 
upodabniać się do Chrystusa z Maryją, uczyć się Chrystusa 
z Maryją i poznawać Chrystusa z Maryją [Jan Paweł II, List Ro-
sarium Virginis Mariae, Watykan 16 X 2002].



Ta modyfikacja dotychczasowego modelu pośrednictwa 
Maryi niczego oczywiście w  kościelnym kulcie Maryi nie 
zmienia, ponieważ jest wyłącznie modyfikacją koncepcyjną, 
semantyczną, której dokonano po to, aby zapewnić wyznaw-
ców, że nie jest konkurencyjna do jedynego pośrednictwa 
Chrystusa i że „Chrystus jest nadal jedynym Orędownikiem”. 
Kult „przez Maryję do Jezusa” nieustannie pozostaje w mocy.

Jan Paweł II posunął się jeszcze dalej, przypisując Jezu-
sowi katolicką naukę „przez Maryję do Jezusa”:

„Pan powierzył Maryi opatrznościową misję, trafnie wy-
rażającą się w słowach: »Przez Maryję do Jezusa«” [Jan Paweł 
II, Audiencja generalna 30 XII 1992, Rzym]. 
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Przez Jezusa do Maryi?

Realizując postulaty Montforta, Liguoriego 
oraz soboru watykańskiego II i  nawołując wiernych 
do wcielania ich w swoim religijnym życiu, Jan Paweł 

II wniósł znaczny wkład w deprecjację ewangelicznej pobożno-
ści Chrystusowej – jedynej, jaką głosi Ewangelia – a tym samym 
w  rozwój nieewangelicznej „pobożności maryjnej”, sprokuro-
wanej przez rzesze mariologów w  ciągu historii Kościoła po-
wszechnego. Na zakończenie Międzynarodowego Kongresu 
Maryjno-Mariologicznego w Rzymie w 2000 roku Jan Paweł II 
wypowiedział jednak zdanie, które zdumiało nawet mariologów. 
Po wypowiedzeniu formuły „przez Maryję do Jezusa” dodał po 
chwili: „a także przez Jezusa do Maryi”. W taki sposób została 
do mariologii wprowadzona nowa formuła. 

Uczestnik tamtego kongresu, mariolog ks. Celestyn Na-
piórkowski, tak wspomina własną ekscytację: 

„Przeżywaliśmy niebotyczną radość. Nigdy w dziejach, 
nigdy od stworzenia świata [sic!] żaden papież nie wygło-
sił zasady per Iesum ad Mariam. Byliśmy przekonani, że 
stało się coś znaczącego, nawet jakoś przełomowego i  to 
w mocnym tego słowa znaczeniu” [S.C. Napiórkowski, Służeb-
nica Panu, Lublin 2004, s. 288]. 

Nowa papieska formuła jest odwrotna od dotychczasowej 
„przez Maryję do Jezusa”, co nie oznacza, że Jan Paweł II po-
stanowił wrócić do nauczania Pisma Świętego o jedynym po-
średnictwie Chrystusa pomiędzy człowiekiem i  Bogiem. Jak 
wspomniano, teologia Rzymu regularnie uaktualnia katolickie 
nauki wiary i wyjaśnia w „skorygowany” sposób, aby dostoso-
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wać je do panujących potrzeb i  wyzwań oraz „przyozdobić” 
w  pożyteczniejsze pojęcia sofistyczne i  figury semantyczne 
w celu stworzenia najmniej rozpoznawalnego dla danych cza-
sów stroju kamuflażu. 

Nową formułę „przez Jezusa do Maryi” wymyślono w celu 
wzmocnienia katolickiej nauki o powierzeniu Kościoła Ma-
ryi przez umierającego na krzyżu Jezusa (w rzekomym „Te-
stamencie Jezusa”). Formuła stwarza wrażenie wywyższenia 
Chrystusa, w  istocie jednak wzmacnia pierwszą formułę 
i kosztem Zbawiciela bardziej wywyższa Maryję. Rzymscy 
katolicy mają więc nie tylko wierzyć, że gdy patrzą na Mary-
ję, widzą Jezusa, a mając Maryję (w jej kulcie), już posiadają 
Jezusa (formuła „przez Maryję do Jezusa”). Powinni również 
wierzyć, że sam Jezus kieruje ich do Maryi (jej kultu), dlatego 
gdy udają się do Chrystusa, muszą też skierować się do Ma-
ryi (formuła „przez Jezusa do Maryi”). A co więcej, spogląda-
jąc na Chrystusa, mają w Nim widzieć Maryję. 

Nowa papieska formuła wyrasta bezpośrednio z nauki o po-
wierzeniu Maryi Kościoła już na Golgocie i komunikować ma 
wiernym, że z  woli Chrystusa są „maryjni”. Jej sednem jest 
przesłanie: Jesteśmy maryjni bo tak chce Chrystus, dlatego 
Syn kieruje nas do Matki (czytaj: kultu Maryi). Nie Chrystus, 
ale Maryja jest podmiotem nowej formuły, tak jak jest podmio-
tem pierwszej formuły (bez niej nikt przecież nie otrzymuje 
łask Chrystusa). Wbrew twierdzeniom mariologów, w  nowej 
formule to Jezus pełni funkcję służebną wobec Maryi, bo jako 
Pośrednik prowadzi wiernych do Maryi – jakby do celu chrze-
ścijańskiego życia wiary. 

Zauważmy, że obie maryjne formuły zapożyczyły (w isto-
cie przywłaszczyły) ewangeliczną ideę koegzystencji i  jed-
ności Ojca z  Synem, o  której wielokrotnie mówił Jezus, 
a  mianowicie, że wierząca osoba, która przyjęła Syna, ma 
już Ojca, gdy trwa z Jezusem, trwa już z Ojcem, a gdy patrzy 
na Chrystusa, to widzi Ojca. Mariolodzy skopiowali tę figurę 
i wprowadzili do swojej mariologii, głosząc, że podobna więź 
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i koegzystencja zachodzi między Maryją i Chrystusem – czy-
li przyjmujący Maryję ma już Chrystusa, przyjmując Matkę 
ma już Syna, a gdy patrzy na Maryję to widzi Chrystusa. 

Dokładnie tak samo postępuje szatan w zwodzeniu chrze-
ścijan, ukrywając mistyfikatorską naturę fałszywych nauk, 
zasad i wierzeń, które wprowadza do wiary Kościoła. 

Formuła „przez Jezusa do Maryi” jest szczególnie kierowa-
na do „nieposłusznych” katolików, którzy przychodzą jesz-
cze bezpośrednio do Chrystusa z  pominięciem Maryi, co 
jest rezultatem wpływu ewangelicznej nauki zawartej w Pi-
śmie Świętym, głoszonej też przez protestantów. Mariologia 
„przez Maryję do Jezusa” uczy bowiem wyraźnie, że pomija-
jąc Maryję (bez udziału w jej kulcie) w drodze po łaski Boga, 
nikt ich nie otrzyma. 

„To pozwala stwierdzić równie słusznie i  prawdziwie  – 
okłamuje wierzących Leon XIII w  Encyklice Octobri men-
se z  1891 roku – że absolutnie nic z niezmierzonego skarbu 
wszelkiej łaski przyniesionego przez Chrystusa… z rozporzą-
dzenia woli Bożej nie zostaje nam udzielone inaczej jak tyl-
ko przez pośrednictwo Maryi. Jak do najwyższego Ojca nikt 
nie może przyjść inaczej niż przez Syna, prawie tak samo do 
Chrystusa nikt nie może mieć dostępu jak tylko przez Matkę 
[kult Maryi]” [Brevarium Videi, KŚW, Poznań 1989, VI.90, s. 270].

Katoliccy duchowni i kapłani powierzają codziennie Ma-
ryi wierzących, z  czego nie wszyscy z  nich zdają sobie do 
końca sprawę. Czynią to podczas odprawiania wszystkich sa-
kramentów, chrztów, bierzmowania, świąt, religijnych spo-
tkań i uroczystości, w tym pogrzebowych, również podczas 
mszy, aby mariologia „przez Maryję do Jezusa” była nie-
ustannie urzeczywistniana. Nie wszyscy wierni są świadomi 
celu powierzania ich Maryi. Jeśli sami tego nie robią i nie mo-
dlą się do „Królowej Nieba”, to czynią to za nich jej kapłani, 
zgodnie bowiem z naukami mariologii, duchowość i poboż-
ność maryjna oraz jej kult muszą być obecne w życiu abso-
lutnie każdego katolika. 
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Ksiądz Stanisław C. Napiórkowski, wyjaśniając sens for-
muły Jana Pawła II „przez Jezusa do Maryi”, przywołuje 
jeszcze inne słowa wypowiedziane przez zwierzchnika Ko-
ścioła katolickiego: 

„Chrześcijaninie, patrz na Chrystusa, kontempluj oblicze 
Chrystusa, a  dostrzeżesz tam wszystko na swoim miejscu 
i we właściwych proporcjach: i człowieka, i Kościół, i Piotra 
i Maryję” [S.C. Napiórkowski, Służebnica Pana…, s. 289]. 

Nie trudno się domyślić, co Jan Paweł II miał na myśli. Ina-
czej mówiąc, powiedział: „Chrześcijaninie, patrz tak na Chry-
stusa, aby widzieć tam rzymski Kościół, papieża i Maryję”. 
W  swoich pismach zachęcał często wiernych do „kontem-
plowania Chrystusa”, a nie do zanoszenia do Niego modlitw, 
ponieważ – jak pisał w Redemptoris Mater – „Kościół trwa na 
modlitwie razem z Maryją” [RM, 27, Rzym 1987, <www.vaticana.va>].

Nowa formuła Jana Pawła II przyszła więc w sukurs starej 
formule, aby we wzajemnym dopełnianiu wywyższać kult Ma-
ryi i  deprecjonować ewangeliczny kult Chrystusa. Obydwie 
niejako w  „symbiozie” mają przekonywać katolików, że ich 
droga do Boga zaczyna się przy Maryi i kończy się na Maryi. 

Obydwie formuły tak wyjaśnia mariolog ks. Wacław Siwak:
„Formuła »Przez Jezusa do Maryi« zawsze występuje w ko-

relacji z formułą zwrotną »Przez Maryję do Jezusa«. Takie ko-
relatywne ukazywanie obu formuł broni przed… pomysłem 
instrumentalizacji Jezusa, jakoby On był środkiem, a Maryja 
celem. W owej korelacji nie chodzi o pośrednictwo, ale kom-
plementarne ukazywanie prawd o Jezusie i Maryi, wzajemne 
powiązanie i lepsze zrozumienie prawd maryjnych w świetle 
prawd chrystologicznych i na odwrót” [ks. W. Siwak, Przez Jezusa 
do Maryi według Jana Pawła II, PTM, Częstochowa–Licheń 2002]. 

Rzymski mariolog na pewno nie myli się w jednym: Wa-
tykanowi rzeczywiście chodzi o  „związywanie” nauk kato-
lickiej mariologii z biblijnymi prawdami o Chrystusie, gdyż 
takie zadanie wyznaczył jej sobór watykański II. Kreatyw-
ne „pogłębianie tajemnicy Maryi” oraz doszukiwanie się 
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jej „w tajemnicy Chrystusa, w tajemnicy Kościoła i tajemnicy 
kultu chrześcijańskiego” jest jej głównym zadaniem. Chrysto-
logia ma całkowicie zostać przeniknięta rzymską mariologią. 

Pomimo zaprzeczeń mariologów te dwie formuły – w kore-
lacji czy bez – dowartościowują wyłącznie Maryję, która jest 
w nich podmiotem, a Jezus przedmiotem. W pierwszej („przez 
Maryję do Jezusa”) nikt bowiem nie ma dostępu do łask Chry-
stusa i Boga jak tylko w kulcie Maryi, a w drugiej („przez Je-
zusa do Maryi”) sam Chrystus kieruje ich do Maryi, co ma 
„potwierdzać” mariologiczną naukę o przekazaniu jej Kościoła 
przez Jezusa. Całą tę koncepcję mariolodzy wspierają nośną, 
lecz nieuprawnioną teorią, że macierzyństwo Maryi prede-
stynuje ją do opiekowania się Kościołem bardziej niż czyni to 
Jezus. Macierzyństwo Maryi jest więc dla nich cechą bardziej 
pożądaną dla Kościoła niż miłosierdzie Jezusa Chrystusa. 

Tymczasem Syn Boży na długo przed swoim wcieleniem, 
w tym przed przyjściem na świat Maryi, okazał miłosierdzie 
grzesznikom, postanawiając ich odkupić, następnie prowadzić 
zbawionych i o nich się troszczyć. Dzięki Pismu Świętemu wie-
my, że plan ratowania rodzaju ludzkiego, którego Boży Syn był 
częścią, został przygotowany, zanim Bóg stworzył ludzi: 

„Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo zło-
tem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, 
przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystu-
sa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był 
On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale 
objawiony został dopiero w  czasach ostatnich ze względu 
na was…” (1P 1,18-20); „I kłaniać mu się będą wszyscy miesz-
kańcy ziemi, których imiona nie są napisane w księdze życia 
Baranka, który jest zabity od założenia świata” (Ap 13,8 pd); 
„W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, aby-
śmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4). 

„Komplementarne ukazywanie prawd o Maryi i Jezusie” 
w studiach mariologów polega więc na zrównywaniu pozycji 
i zasług Maryi z pozycją i zasługami Chrystusa oraz mario-
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logii z  chrystologią, a  następnie podporządkowywanie tej 
drugiej pierwszej. Stąd ks. Siwak głosi, że „kult Chrystusa 
domaga się wręcz kultu Bożej Rodzicielki” [tamże]. 

Mariolodzy przyznali Maryi wiele Boskich atrybutów, 
w tym Boską wszechwiedzę, od jej woli uzależnili przyjście 
na świat Jezusa i złożenie przez Niego odkupieńczej ofiary, 
od niej też uwarunkowali wyproszenie dla Kościoła Ducha 
Świętego, jego pomyślność i  los grzeszników, którym bez 
Maryi ani Syn Boży, ani Bóg Ojciec nie mogą przekazać łask 
i błogosławieństw. W rzymskiej mariologii Bóg bez „Królowej 
Nieba” niewiele może sam zdziałać.

Fikcyjność obydwu mariologicznych formuł demaskuje 
świadectwo całego Pisma Świętego, w  tym te znane słowa 
Jezusa, jakie skierował do wszystkich chrześcijan: 

„Trwajcie we Mnie, a ja w was” (J 15,4). 
Jezus nie mówi „trwajcie w mojej matce, w Matce Kościo-

ła, a przez nią będziecie trwać we Mnie, a ja w was”. Trwa-
nie, o którym mówi Zbawiciel, obejmuje bezpośredni i bliski 
związek oraz osobiste relacje pomiędzy Nim a człowiekiem 
bez udziału osób trzecich. Tę więź Jezus porównał w obra-
zie o krzewie winnym i latorośli, o którym wspomnieliśmy: 

„Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto 
trwa we Mnie [nie „przez Maryję”], a Ja w nim [nie „przez Ma-
ryję”], ten wydaje wiele owocu; bo beze Mnie nic uczynić nie 
możecie” (J 15,5-6). 

Zgodnie ze słowami Jezusa osoba pragnąca bliskiej z Nim 
więzi nie musi się do nikogo udawać ani z nikim łączyć, ale 
przyjść bezpośrednio do Niego. Nie istnieje inny sposób za-
wiązania tej więzi. Zobrazowanie jej przez Jezusa za pomocą 
koegzystencji krzewu winnego i  latorośli opisuje ją w  naj-
lepszy sposób, gdyż latorośli i krzewu winnego nie rozdzie-
la żadne obce ciało. Takie ciało natychmiast zatrzymałoby 
życiodajne soki, które płyną z krzewu winnego do latorośli. 
Latorośli i  krzewu winnego nie łączy w  przyrodzie żaden 
inny element. Takie zjawisko nie występuje w biologicznym 
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funkcjonowaniu winnego krzewu, a  Zbawiciel posłużył się 
prawem przyrody, aby zobrazować konieczność najbliższego 
z możliwych związku chrześcijanina z Nim. Twierdzenie, że 
taki element/ciało znajduje się między nimi i  jest on także 
konieczny do przekazywania latorośli życiodajnych soków, 
jest cynicznym kłamstwem.

W  sferze duchowej obcym „ciałem”, które uniemożliwia 
chrześcijaninowi zawiązanie bliskiej więzi z Jezusem Chrystu-
sem, jest każda inna duchowość i pobożność oprócz Chrystu-
sowej. „Duchowość i pobożność maryjna”, lansowana przez 
mariologów, jest takim obcym ciałem. W  prawdziwym du-
chowym związku pomiędzy Odkupicielem a  odkupionym 
chrześcijaninem nie ma żadnego pośredniego elementu (cia-
ła). Jeśli taki pomiędzy nimi się znajduje, dowodzi on doko-
nanej na jego wierze i duchowości manipulacji.

Obcym „ciałem” umieszczonym pomiędzy chrześcijani-
nem a Jezusem Chrystusem jest właśnie kult Maryi, który 
wprowadziło papiestwo. Na Międzynarodowym Kongresie 
Maryjno-Mariologicznym Jan Paweł II wypowiedział jesz-
cze zdanie, które wpisuje się w długą tradycję posługiwania 
się osobą Chrystusa w celu uwiarygodnienia nieewangelicz-
nych nauk Watykanu, a także jeszcze raz pokazuje, jakich 
manipulacji wobec Pisma Świętego dopuszcza się Rzym, 
aby utrzymać wetknięte przez nich obce ciało pomiędzy la-
toroślą a krzewem winnym: 

„Drodzy bracia i  siostry! »Kto przyjmuje jednego z tych 
najmniejszych w imię moje, przyjmuje Mnie« – powiedział nam 
Jezus w  Ewangelii. Tym bardziej mógłby też powiedzieć: 
»Kto przyjmuje moją Matkę, przyjmuje Mnie«” [tamże]. 

Jest oczywiste, że gdy Jan Paweł II oznajmia, że „Chrystus 
mógłby powiedzieć…”, to de facto przyznaje, że Chrystus ta-
kich słów nigdy nie powiedział. A jednak w domyśle przypisał 
Chrystusowi wolę głoszenia fałszywej rzymskiej mariologii 
o  potrzebie przyjęcia przez chrześcijan „jego Matki” [czy-
taj: jej kultu], w której to „przyjmuje się Mnie” [Chrystusa]. 
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Nie mogąc powołać się na ani jedną wypowiedź Jezusa i apo-
stołów, w  których wywyższaliby oni Maryję i  potwierdzili 
jej kult, biskupi Rzymu sięgają nawet po takie manipulacje. 
Wszystkie mariologiczne manipulacje dotyczące kultu ma-
ryjnego potwierdzają w sposób najbardziej bezpośredni jego 
nieewangeliczny charakter.

Jan Paweł II zapewniał również wierzących, że „jeśli bę-
dziecie wzorować się na Maryi, Jezus z pewnością stanie się 
ośrodkiem waszego życia i apostolstwa” [Jan Paweł II, Przemó-
wienie do liderów Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, Rzym 
2000, <www.opoka.org.pl>]. 

To inna odsłona fikcyjnej mariologii głoszona wyznaw-
com Kościoła. Chrześcijanie nie wzorowali się na apostole 
Piotrze, Janie, Jakubie czy Pawle po to, by ośrodkiem ich 
życia stał się Jezus Chrystus. Przeciwnie, każdy z nich, na-
wet apostoł Piotr, wzorował się na Chrystusie, aby Chrystus 
mógł stać się ośrodkiem jego życia. Wzorowanie się na Maryi 
(rzymskiej mariologii) prowadzi do tego, że to ona wraz z jej 
kultem staje się ośrodkiem życia tych, którzy zawierzyli ma-
riologom, a nie apostołom. 

Przedstawianą przez mariologów dogmatyczną Maryję, 
której wizerunek formowali przez kilkanaście wieków, dzie-
li przepaść od obrazu Marii opisywanej w  Nowym Testa-
mencie. To dwie zupełnie niepodobne do siebie osoby.
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Chrystus instrumentalny

Apostołowie pomijali w listach Marię nie przez 
niedopatrzenie czy zapomnienie, ale dlatego, że 
wpatrywali się w Chrystusa, a nie w nią (Hbr 12,1-2). 

W rzeczywistości Marię w ich listach pomijał Duch Święty, 
który był natchnieniem i inspiracją listów pasterskich pisa-
nych przez apostołów do Kościoła. To On de facto milczał 
w Bożym Słowie na jej temat, przekonując apostołów, że nie 
mają w swoich listach nawiązywać do matki Jezusa. Gdyby 
Maria odgrywała w Kościele i codziennej wierze chrześcijan 
ważną rolę, Duch Święty wiele razy natchnąłby apostołów, by 
ją w listach wymienili, chwalili i wywyższyli. Nic takiego się 
jednak nie stało. Decyzja Trójjedynego Boga, aby po Pięćdzie-
siątnicy nie kierować szczególnej uwagi Kościoła na Marię, 
jest czytelna, co też prowadzi do wniosku, że ustanowienie 
kultu Maryi i każde jej wywyższanie lekceważy tę decyzję. 

Najbardziej wiarygodni świadkowie życia Marii kierowa-
ni przez Ducha Świętego nie przekazują zatem Kościołowi 
niczego więcej o matce Jezusa ponad to, co zlecił im Bóg. 
Dlatego Maria tak szybko znika z pola zainteresowania apo-
stołów i  kart Nowego Testamentu. Opisywane kilkaset lat 
później przez autorów fantasmagorycznych apokryfów jej 
wniebowzięcie i orędownictwo za Kościołem nie mają żad-
nej wartości, ponieważ przeczą świadectwu apostolskiemu 
i nauce Biblii, która wyklucza wiarę w nieśmiertelne dusze 
umarłych i ich życie pozagrobowe [zob. A. Gowroń, Orędownicy 
krainy umarłych, Posłaniec Sądu, Warszawa 2021].
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Gdyby po śmierci Marii Kościół apostolski musiał uda-
wać się w modlitwach do Marii, aby otrzymać jakiekolwiek 
łaski Chrystusa i dary Ducha Świętego, to wszystkie listy 
apostolskie i pisma chrześcijańskie do V wieku wyglądały-
by zupełnie inaczej. Z tych, które znamy, wynika niezbicie, 
że Maria spełniła rolę, do jakiej powołał ją Bóg – urodzi-
ła Syna Człowieczego i  prowadziła bogobojne życie. Jej 
śmierć niczego w życiu apostołów i Kościoła nie zmieniła, 
ani w treści Dobrej Nowiny głoszonej wszystkim narodom, 
ani w świadectwie osobistej wiary. Poświadczają to Dzieje 
Apostolskie, Księga Apokalipsy i listy apostolskie. Na żad-
nym etapie ich życia i działania wczesnochrześcijańskie-
go Kościoła nie dokonuje się zwrot ku Marii. Każdy ich list 
zaczyna się i kończy odwołaniem do Chrystusa, a nie do 
jego matki.

Jakże różni się postępowanie biskupów Rzymu, zwłasz-
cza Jana Pawła II, który niemal każde swoje wystąpienie 
i każdy dokument kończył odwołaniem do Maryi [za: ks. Wa-
cław Siwak: Przez Jezusa do Maryi wg Jana Pawła II, Licheń 2001]. 
Nawet w  encyklice Redemptor hominis, nazywanej przez 
mariologów „chrystocentryczną”, tak właśnie postępuje, po-
święcając Maryi jej ostatnią cześć (par. 22). 

Jan Paweł II posłużył się w  encyklice ulubionym za-
biegiem mariologów  – najpierw wychwala dzieło zbawcze 
Chrystusa, Jego miłosierdzie, podziwia Jego poświęcenie dla 
ludzkości i ofiarę krzyżową, aby na końcu związać wszyst-
ko, o czym dotąd pisał, z kultem Maryi i ją wywyższyć. 

Przy okazji zobaczmy, co w encyklice Jan Paweł II pisze 
o eucharystii. Twierdzi w niej, że żaden człowiek nie może 
doświadczyć Chrystusa bez uczestnictwa w  eucharystii. 
Zaczyna w sposób zawoalowany, jednak z każdym następ-
nym akapitem przesłanie staje się coraz bardziej czytelne: 
doświadczenie Chrystusa przez człowieka jest uwarunko-
wane od jego uczestnictwa w eucharystii nazywanej przez 
katolicką teologię „Tajemnicą Wcielenia i Odkupienia”:
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„Kościół temu jednemu pragnie służyć, ażeby każdy 
człowiek mógł odnaleźć Chrystusa, aby Chrystus mógł 
z  każdym iść przez życie mocą tej prawdy o  człowieku 
i o świecie, która zawiera się w Tajemnicy Wcielenia i Od-
kupienia... I dlatego Kościół naszej epoki... w sposób szcze-
gólny musi się zespolić i zjednoczyć wokół tej Tajemnicy” 
[Jan Paweł II, Redemptor hominis, par.13, Rzym 4 III 1979, <www.vatican.
va>] . Biskup Rzymu pragnie zatem, żeby każdy człowiek 
odnalazł Chrystusa i by Chrystus mógł iść z nim przez ży-
cie, co jednak stanie się dopiero wtedy, kiedy zjednoczy się 
z  „Tajemnicą Wcielenia i Odkupienia”, czyli z eucharystią 
podczas obrządku mszy. Znowu autor encykliki:

„W Tajemnicy Odkupienia, czyli zbawczego dzieła same-
go Jezusa Chrystusa, Kościół uczestniczy... przez pełne na-
dziei i  miłości poddanie się zbawczej mocy Jego działania, 
którą wyraził i zawarł w sposób sakramentalny nade wszyst-
ko w Eucharystii... Jest ona ośrodkiem i szczytem... poprzez 
które każdy chrześcijanin doznaje zbawczej mocy Odku-
pienia... Eucharystia jest najświętszym sakramentem Zjed-
noczenia z  Chrystusem... w  niej uczestnicząc, jednoczymy 
się z Chrystusem ziemskim i niebiańskim zarazem... Będąc 
uczestnikami Eucharystii jesteśmy uczestnikami Tajemnicy 
Odkupienia... Podstawowym zadaniem – a przede wszystkim 
widzialną łaską i  źródłem nadprzyrodzonej mocy Kościoła 
jako Ludu Bożego – jest trwać i stale postępować w życiu eu-
charystycznym, w pobożności eucharystycznej, rozwijać się 
duchowo w klimacie Eucharystii” [tamże, par. 20].

Papieska nauka o  eucharystii sprowadziła doświadcze-
nie zbawienia w Chrystusie i zjednoczenie ze Zbawicielem 
przez wierzącego człowieka do jego uczestnictwa w eucha-
rystii, która rzekomo jest ośrodkiem zbawienia, zarządza-
nym przez kapłanów podczas mszy. Ta fałszywa i zgubna 
teologia gloryfikująca rzymską eucharystię przeczy całej 
nowotestamentowej nauce. Ustanowiony przez Chrystusa 
dla Kościoła obrządek Wieczerzy Pańskiej, mający przypo-
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minać chrześcijanom ofiarę i śmierć Chrystusa, nie ma nic 
wspólnego z katolicką ofiarą eucharystii, która przeobraziła 
symboliczny pamiątkowy rytuał w niedorzeczny obrządek 
z aktami ponawiania na kościelnych ołtarzach rzeczywistej 
ofiary Chrystusa dla przebłagania Boga (z  rzeczywistym 
ciałem i krwią), która wydarzyła się raz na Golgocie.

Iluzoryczną chrystocentryczność encykliki Redemptor 
hominis widać w ostatniej jej części, która jest poświęcona 
Maryi, a nie Chrystusowi (par. 22). Budowę encykliki moż-
na porównać do laudacji wygłaszanej na cześć czcigodne-
go jubilata, która jednakże kończy się peanem na cześć 
innej osoby. W tym przypadku laudację na cześć Chrystu-
sa (Boga) zakończono peanem na cześć Maryi (człowieka). 
W encyklice zastosowano stary mariologiczny trik – Chry-
stus zostaje wywyższony na początku, aby na końcu wy-
wyższyć nad Niego człowieka (bożka), któremu oddaje się 
cześć niczym Bogu. 

W  encyklice Jan Paweł II przedstawia Marię w  sposób 
nieznany wczesnochrześcijańskiemu Kościołowi, który 
mówił o sobie w rodzaju żeńskim tylko w jednym przypad-
ku – nazywając Kościół „oblubienicą Chrystusa”. Katolicki 
papież mówi jednak, że „Kościół jest matką”, co „równocze-
śnie znaczy, że Kościół zawsze potrzebuje Matki”. Kościół 
jest zatem jednocześnie matką i potrzebuje matki (Maryi). 
Po przedstawieniu tej sztucznej figury podwójnej matki (Ko-
ściół jest Matką i  Maryja jest Matką Kościoła), nieznanej 
autorom Nowego Testamentu, autor encykliki powiada, że 
„jest Maryja Matką Kościoła dlatego, że na mocy niewypo-
wiedzianego wybrania samego Ojca Przedwiecznego i pod 
szczególnym działaniem Ducha Miłości dała ludzkie życie 
Synowi Bożemu” [tamże, par. 22]. 

Kto z  czytelników encykliki dostrzeże w  tych słowach 
drwinę w subtelnie ukrytej sugestii, że Bóg Ojciec obrał Ma-
ryję za swoją wybrankę i z tego związku miłości przez dzia-
łanie Ducha narodził się Syn Boży? 
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I kwintesencja mariologicznej sofistyki zawartej w ostat-
nim paragrafie encykliki: 

„Jeśli bowiem widzimy szczególną potrzebę zwrócenia 
się do Chrystusa, który jest Panem swojego Kościoła i Pa-
nem dziejów człowieka poprzez Tajemnicę Odkupienia – to 
zdaje się nam, że nikt inny tak jak Ona nie potrafi nas wpro-
wadzić w Boski i ludzki zarazem wymiar tej tajemnicy. Nikt 
tak jak Maryja nie został wprowadzony w nią przez Boga 
samego” – zapewnia Jan Paweł II [tamże, par. 22]. 

Czyli do Chrystusa zaprowadzi i wprowadzi chrześcijan 
nie sam Chrystus, Bóg Ojciec i Duch Święty, lecz Maryja (jej 
kult). Nawet apostołowie nie mają z Maryją szans, by wpro-
wadzić chrześcijan w  znajomość „Tajemnicy Odkupienia”. 
Mariolodzy nieustannie podkreślają niezwykłe umiejęt-
ności Maryi, które w ogóle nie są znane apostołom i wcze-
snochrześcijańskiemu Kościołowi. Ba, przez kilkaset lat nic 
na ten temat nie było wiadomo nawet rzymskim papieżom.

I puenta wywodu Jana Pawła II:
„Kościół, który w Nią [Maryję] się wpatruje ze szczegól-

ną miłością i nadzieją, pragnie coraz głębiej przyswajać so-
bie tę tajemnicę (…) dlatego Maryja musi się znajdować na 
wszystkich drogach codziennego życia Kościoła”, ponieważ 
„poprzez Jej obecność Kościół nabiera szczególnej pewno-
ści, że żyje życiem swojego Mistrza i Pana, że żyje Tajemni-
cą Odkupienia” [tamże].

Dla autora encykliki obecność kultu Maryi w  życiu 
wiernych oraz ich uczestnictwo w eucharystii stanowią je-
dyny pewnik, że żyją odkupieniem Chrystusa! Jest to bez-
sprzecznie antyewangelia sprzeciwiająca się Chrystusowi. 
Encyklika kończy się wskazaniem, z kim i na jakiej modli-
twie wierni mają „trwale się złączyć”:

„Dlatego... pragnę, abyśmy na tej modlitwie trwali złą-
czeni z  Maryją, Matką Jezusa, tak jak trwali Apostołowie 
i Uczniowie Pańscy po Wniebowstąpieniu w jerozolimskim 
Wieczerniku (por. Dz 1,13). I  proszę nade wszystko samą 
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niebiańską Matkę Kościoła, aby raczyła na tej modlitwie 
nowego Adwentu ludzkości trwać z nami…” [tamże]. 

Nie ma wątpliwości, że Jan Paweł II realizował soborowy 
plan całkowitego uzależnienia życia duchowego rzymskich 
katolików od kultu Maryi.

Apostoł Jan, umiłowany uczeń Jezusa i wierny świadek 
Ewangelii, tak odpowiada biskupowi Rzymu w  tych zna-
nych słowach: 

„A nasza łączność jest łącznością z Ojcem i Synem Jego – 
Jezusem Chrystusem” (1J 1,3 BP), a więc nie z Maryją. Ten 
sam tekst w  przekładzie Biblii warszawskiej: „A  społecz-
ność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezu-
sem Chrystusem”.

W encyklice Redemptor hominis – rzekomo chrystocen-
trycznej – nie znajdziemy jednego zalecenia Jana Pawła II 
kierowanego do wierzących, aby zanosili modlitwy do Je-
zusa Chrystusa. Jej autor namawia ich jedynie do „kontem-
plowania” Jezusa, natomiast w modlitwach mają łączyć się 
z  Maryją. Medytacja Chrystusa jest pojęciem nieznanym 
Kościołowi apostolskiemu. Wywodzi się ona z  mistycznej 
i dalekowschodniej duchowości, z czego wielu uczestników 
na przykład ignacjańskich ćwiczeń duchowych (od jezuity 
Ignacego Loyoli) nie zdaje sobie sprawy, w tym także z nie-
bezpieczeństw dla własnej duchowości.

Choć encyklika Jana Pawła II poświęca Chrystusowi naj-
więcej miejsca, nie prowadzi ona czytelników do Odkupicie-
la, lecz do Maryi. Nie Chrystus jest też ewangelizacyjnym 
celem encykliki, ale „Królowa Nieba”, w której ramiona Jan 
Paweł II oddaje wierzących, a  zachęcając ich do zjedno-
czenia się z Chrystusem, wyjaśnia, jak najlepiej to zrobić – 
przez codzienne przychodzenie do Maryi i przyjmowanie 
„eucharystycznego Chrystusa” (czyli przez udział w mszy). 

Wywyższenie Chrystusa w Redemptor hominis jest do-
skonale pozorowane. Choć Maryja zajmuje w  niej mniej 
niż 10 procent objętości, Jan Paweł II zaleca czytelnikom 
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właśnie Maryi powierzać siebie i w niej pokładać nadzieję. 
Przesłanie encykliki można streścić jednym zdaniem: Po-
znaj niezwykłego Zbawiciela, a miłość do Niego przelej na 
Maryję i wyraź ją w eucharystii. 

Mówienie o „chrystocentryzmie” Jana Pawła II to ogrom-
ne nadużycie, albowiem cały jego pontyfikat był wybitnie 
maryjocentryczny. Sam za Montfortem wiele razy przeko-
nywał wiernych, że łatwiej im będzie przyjść do Maryi niż 
do Chrystusa. Jan Paweł II miał jednak świadomość, że kult 
Maryi ma widoczne znaki odstępstwa, wolał je jednak przy-
pisać pobożności ludowej i dewocyjnej. Dlatego uspokajał:

„Kult Maryi, jeśli jest właściwie ustawiony, nie może ni-
czego ująć »godności i  skuteczności działania Chrystusa, 
jedynego Pośrednika«” [List Tertio Millennio Adveniente, TMA 43, 
Watykan 10 XI 1994]. 

Nie istnieje nic takiego jak „właściwie ustawiony kult ma-
ryjny”, ponieważ Bóg zabronił jakiegokolwiek kultu czło-
wieka o charakterze religijnym, a kult Maryi reprezentuje 
największy z  takich kultów. Słowa biskupa Rzymu to kla-
syczna dialektyka mariologiczna, ukrywająca zwodniczy 
kult rozwijany od wieków przez papiestwo. Mariolodzy nie 
tylko ujęli »godności i  skuteczności działania Chrystusa, 
jedynego Pośrednika«, ale zupełnie tę godność pohańbili, 
a w kulcie Maryi odsunęli wierzących od jedynego niebiań-
skiego Pośrednika. 

Gdyby Maryja „wskazywała na Bożego Syna”, to za-
kazałaby wszystkim wierzącym modlić się do siebie, od-
dawać sobie cześć i  budować sanktuaria i  postumenty. 
Mówiłaby tak jak biblijna Maria, z którą ta kultowa nie-
wiele ma wspólnego: 

„Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie [mój syn]” 
(J 2,5), a jej syn nigdy nie kazał własnemu Kościołowi two-
rzyć kultu Jego matki i modlić się do niej. 

Maria wypowiedziała to zdanie, ponieważ znała słowa 
Boga o swoim Synu: 
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„Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodo-
bałem, Jego słuchajcie!” (Mt 17,5). Dlatego usunęła się 
w cień, a Duch Święty nie dopuścił, aby utworzono w Ko-
ściele jej kult. 

To nie przypadek, że Maria tak szybko znika z kart No-
wego Testamentu – nie ma jej w listach, a w Dziejach Apo-
stolskich pojawia się ledwie dwa razy, i  to zdawkowo, przy 
okazji wymieniania innych osób. Nie „słuchajcie Maryi”, lecz 
„słuchajcie Syna” – oto treść całej Ewangelii, której sprzeci-
wiło się wielu poganochrześcijan wcześniej uczestniczących 
w kulcie „Królowej Niebios”. Także mariolodzy, którzy zma-
nipulowali zacytowane wyżej słowa biblijnej Marii. Twierdzą 
oni, że w Kanie Galilejskiej Maria wydała polecenie aposto-
łom, gdy powiedziała do nich: „czyńcie wszystko, cokolwiek 
wam powie” (J 2,5), a oni „zastosowali się do jej rady”. Tym-
czasem Maria skierowała te słowa do służby usługującej na 
weselu, na które zaproszony został Jezus i  Jego uczniowie. 
Uczyniła to po skarceniu jej przez Jezusa za zwróconą Mu 
uwagę, że goście nie mają wina (w. 3). W  wielu chrześci-
jańskich komentarzach od dawna podkreślano, że w tamtej 
chwili Maria naciskała na Jezusa, aby dokonał cudu. 

Matka Jezusa razem z  innymi Żydami żywiła nadzie-
ję, że gdy jej syn objawi się jako Mesjasz, to wybawi na-
ród spod okupacji Rzymian i zasiądzie na tronie Dawida, 
a więc obejmie władzę w wyzwolonym królestwie Izraela. 
W tym świetle postrzegana jest także zdrada Judasza, któ-
ry w  ten sposób chciał przymusić Jezusa do objawienia 
się w mocy Mesjasza i powstania przeciwko Rzymianom. 
W słowach Marii pobrzmiewa podobne pragnienie, wypeł-
nione nutą pretensji, by jej syn ogłosił się już Mesjaszem 
(przecież anioł Gabriel jej to obwieścił) [zob. E.G. White, Ży-
cie Jezusa, rozdz. „Wesele w Kanie Galilejskiej”]. Maria nie zrozu-
miała odpowiedzi udzielonej jej przez Jezusa, sądziła, że 
Jezus wciąż czeka na odpowiedni moment. Tymczasem On 
mówił o swojej śmierci:
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„Co mnie i  tobie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła 
godzina Moja” (w. 4 pd).

Historyk starożytnego Kościoła, teolog, egzegeta i  „oj-
ciec Kościoła” Teodoret z  Cyru (393–458), komentując ten 
tekst, pisał:

„Sam Chrystus Pan uczy takiego właśnie zrozumienia, 
jednego razu nazywając Siebie Synem Bożym, innego razu 
Synem Człowieczym. Jednego razu okazuje swojej matce 
szacunek jako tej, która Go urodziła,  podczas gdy innego 
razu, jako jej Pan, karci ją” [Teodoret, Eranistes, Rozmowa II, w: J.P. 
Migne, Patrologia Graeca, Vol. 83, Paris 1864, s. 144-145]. 

Podobnie komentował słowa Marii i Jezusa żyjący w III wie-
ku teolog Ammoniusz z Aleksandrii, który bronił jedności 
Starego i Nowego Testamentu, negowanej przez dużą część 
sekt gnostyckich:

„Karci On swoją matkę za to, że z natręctwem zwróciła 
uwagę Temu, który będąc Bogiem, nie potrzebuje, by Mu 
o czymkolwiek przypominać. To tak jakby powiedział: »Nie 
traktuj mnie tylko jako człowieka, ale również jako Boga. 
Czas mojego objawienia [jako Mesjasza w  odkupieńczej 
śmierci] jeszcze nie nadszedł. Jeszcze nie wiedzą oni, kim 
jestem«” [Fragment do Ewangelii Jana 5, tekst grecki: Johannes-Kom-
mentare aus der griechischen Kirche 211]. Wszyscy zrozumieją, 
kim Jezus jest, dopiero po Jego ofierze krzyżowej złożonej 
za rodzaj ludzki. I tak też się stało.

Również „święty ojciec Kościoła” Grzegorz z Nyssy (335–
395 r.) uważał, że Jezus zganił niewłaściwe zachowanie Marii:

„Gdy poprzez swoje ciało przebywał z ludzką naturą, bę-
dąc w wieku dziecięcym swoim przykładem usankcjonował 
dla młodości bycie poddanym, co jest jasne dzięki temu, że 
kiedy dorósł, nie podlegał dłużej władzy matki. Kiedy bo-
wiem zachęcała Go w Kanie Galilejskiej, aby ukazał swoją 
moc w tym, czego brakowało w trakcie wesela, i zaspokoił 
potrzebę wina biesiadników, On nie odmówił wyświadcze-
nia dobrodziejstwa potrzebującym, jednak odrzucił radę 
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matki jako udzieloną w niestosownym czasie i powiedział: 
»Co mnie i tobie, kobieto? (J 2,4). Czy chcesz może zarzą-
dzać moim wiekiem? Czy nie nadeszła już moja godzina, 
która zapewnia wiekowi niezależność i wolność?«” [św. Grze-
gorz z Nyssy, Vox Patrum 38 (2018), t. 69, s. 853; Gregorii Nysseni opera, 
t. 3.2, Leiden 1986, s. 8].

A  to komentarz ucznia Polikarpa, teologa, apologety, 
„Ojca Kościoła i  świętego katolickiego” Ireneusza z  Lyonu 
(ok. 130–202):

„W  Nim [Jezusie] nie ma nic niekompletnego, wszyst-
ko dzieje się w  odpowiednim czasie, zupełnie jak u  Ojca, 
u  którego wszystko znajduje się na właściwym miejscu… 
Z tego też powodu, gdy Maryja ponaglała [Jezusa] w zdzia-
łaniu wspaniałego cudu z winem, pragnąc przed czasem za-
czerpnąć z kielicha, On odrzucił jej przedwczesny pośpiech 
i  rzekł: »Cóż tobie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła 
moja godzina« (J 2,4). Czekał bowiem na tę godzinę, która 
została uprzednio przez Ojca poznana. Z  tego też powodu 
nie można było go schwytać, gdyż napisano: »Nikt nie pod-
niósł na niego ręki, bo jeszcze nie nadeszła Jego godzina« 
(J 7,30), ani też godzina Jego męki, którą Ojciec wcześniej 
poznał” [Ireneusz, Przeciw herezjom III,16.7, w: J.P. Migne, Patrologia 
Graeca, Vol. 7, Paris 1857, col. 926].

Dlatego usłyszawszy odpowiedź Jezusa, Maria natych-
miast zwróciła się do służby, mówiąc: „Czyńcie wszystko, 
cokolwiek wam powie’ (J 2,5). Jezus uczynił potem cud, 
przemieniając wodę w  wino, lecz nie ze względu na nale-
ganie matki. Ewangelista Jan wyraźnie zaznacza, że Jezus 
tego pierwszego swojego cudu dokonał ze względu na swo-
ich uczniów, a  nie na Marię, aby „objawić swoją chwałę, 
i uwierzyli w Niego uczniowie Jego” (J 2,11). 

Mariolodzy z uporem wmawiają wyznawcom rzymskiego 
Kościoła, że w Kanie Galilejskiej Jezus „posłusznie posłuchał 
Maryi”, co ma wskazywać jeszcze na to, że jest również „po-
słuszny w niebie rozkazom Maryi Matki”. Niczym dziecko. 
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Również w Kanie Galilejskiej Jezus nie zwraca się do Ma-
rii „matko”, ale „kobieto”. Zapewne podczas całej trzyipół-
letniej misji ani razu tak nie zwrócił się do Marii. Ten ważny 
powód wielokrotnie wyjaśniano: terminy „brat”, „siostra”, 
„matka”, wyrażające najbliższe rodzinne relacje, Jezus 
rezerwuje jedynie dla ludzi, którzy spełniają wolę Jego 
Ojca – ponad więzy krwi stawia więzy życia i postępowania 
„zgodnie z Bożymi naukami”. Nie może być Jego matką, sio-
strą i bratem osoba, która nie spełnia woli Ojca. 

Zbawiciel nie wyróżniał swojej matki jeszcze z  jednego 
powodu  – aby nie dawać komukolwiek powodu do wycią-
gania wniosku, że to On zapoczątkował jej kult. Nie chciał 
dawać pretekstu do tworzenia tego kultu. Takie wyróżnienie 
na pewno zostałoby przez część wierzących wykorzystane, 
przytaczaliby oni słowa Jezusa, aby uzasadniać potrzebę 
ustanowienia kultu matki. 

Postępowanie Jezusa wobec Marii odzwierciedla funda-
mentalną prawdę o kulcie człowieka: nawet własnej matce 
nikt nie może oddawać religijnej czci. Jezus nie wywyższył 
swojej matki, aby nikt nie wywyższał Jego matki. To czy-
telny i  niezwykle ważny przekaz Zbawiciela dla Kościoła, 
który nie może ustanawiać kultu nawet Jego matki! Prawo 
pokrewieństwa przestało mieć dla Jezusa znaczenie, odkąd 
stał się bratem wszystkich ludzi, którzy jak On wypełniają 
wolę Boga, zachowując Jego Słowo. Oni teraz tworzą jedy-
ną Jego rodzinę. Przestając nazywać Marię „matką”, Jezus 
przestał identyfikować się z Marią jako matką. 

Po namaszczeniu na Mesjasza chrztem Ducha Świętego 
jedyną płaszczyzną identyfikacji Jezusa z matką jest wy-
łącznie to, czy pełni ona wolę Boga. Więzy posłuszeństwa 
Bożemu Słowu stają się najważniejszą doktryną „rodzin-
ną” Mesjasza. Jak nikt inny Jezus wiedział również, jak 
niebezpieczny jest opisywany w Starym Testamencie po-
gański kult „Królowej Niebios”, który został wprowadzony 
do wiary ludu Bożego (Kościoła pierwszego Przymierza), 
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uderzając w  jedyny dopuszczony przez Boga kult „Pana 
Niebios” (zob. Rdz 24,7; 2Krn 36,23; Dn 2,37.44, 4,34; Ezd 1,2, 
5,12, 6,10, 7,12.23; Ne 2,4.20; Ps 53,3). Kult „Pani Niebios” był 
najbardziej opozycyjnym kultem wobec kultu „Pana Nie-
bios”, i najbardziej zwodniczym w dziejach ludzkości. 

W postępowaniu Zbawiciela nic nie było przypadkowe – 
wszystko, co czynił i mówił, miało głęboki sens i cel. Nie bez 
powodu wypowiedział także te słowa: „Kto miłuje ojca albo 
matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny” (Mt 10,37 
UBG). Nad miłość do matki (także swojej) Jezus przedkła-
dał miłość do Bożej prawdy. 

Apostoł Paweł w liście pasterskim do Kościoła w Gala-
cji – pisanym około 57 roku (kilkanaście lat po śmierci Ma-
ryi i rzekomym jej panowaniu w niebie) – również nazywa 
Marię kobietą, a nie „Matką Kościoła”, „Matką Boską” czy 
„Niepokalaną”:

„Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, 
zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod Prawem; aby wyku-
pił tych, którzy [byli] pod Prawem, abyśmy dostąpili usyno-
wienia [nie umatczynienia]. A  ponieważ jesteście synami, 
Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: 
Abba, Ojcze! [nie „Maryjo, Matko!”]” (Ga 4,4-6 UBG). 

Przeczytajmy jeszcze komentarz „doktora i świętego ka-
tolickiego” Hilarego z Poitiers (ok. 315–367): 

„A ponieważ wszystko to mówił mocą powagi Ojca, dla-
tego gdy Mu donoszą, że na zewnątrz oczekują go Matka 
i bracia, wyciągnął rękę ku uczniom i odpowiedział, że oni 
są mu braćmi i Matką i że ktokolwiek spełnia wolę Ojca, ten 
Mu jest bratem, siostrą i matką. W ten sposób siebie ustana-
wia wzorem postępowania i myślenia, że odtąd prawo i imię 
pokrewieństwa opiera się nie na związkach urodzenia, lecz 
na wspólnocie z  Kościołem… Okoliczność ta, gdy Matka 
i bracia Jego stali na zewnątrz, mimo iż mieli, jak inni, swo-
bodny dostęp do Niego, kryje głębszy typiczny sens. Ponie-
waż przyszedł do swoich, a swoi Go nie rozpoznali, w Matce 
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Jego i  braciach przedstawiono przyszły obraz Synagogi 
i Izraelitów, którzy odcinają się od Jego przyjścia i dostępu 
do Niego” [Komentarz do Ew. Mateusza 12.24, J.P. Migne, Patrologia 
Latina, Vol. 9, Paris 1844, s. 993].

A to przykład dialektyki mariologów, powtarzających, że 
kult Maryi jest drogą do Chrystusa:

„Postępujcie tak, by ten kult [Maryi] był dla was łatwą 
i pewną drogą dojścia do Chrystusa, wykazując w ten sposób 
jeszcze raz prawdziwość zdania: »Przez Maryję do Jezusa«. 
Postępujcie tak, by umocniona przynależność do Chrystusa, 
wyjednana przez Maryję, uczyniła was żywymi i czynnymi 
członkami w Jego ciele, którym jest Kościół” [Jan Paweł II, Do 
pielgrzymek Archidiecezji Foggia i z Diecezji Bovino i Troia, 22 V 1982]. 

W  zapewnienie, że Maryja wyjednała chrześcijanom 
„przynależność do Chrystusa”, uwierzyć może tylko osoba 
niezaznajomiona z  nauką Ewangelii o  Odkupicielu, który 
darmo ofiarował ludziom przynależność do siebie. Przyna-
leżności do Chrystusa nikt nie może wyjednać, ponieważ nie 
da się jej wyjednać. Jest ona naturalną konsekwencją przyję-
cia Jezusa za swojego Odkupiciela i Jego darem ofiarowanym 
człowiekowi, który zawarł z Nim przymierze w świadomym 
chrzcie przez zanurzenie (symbol śmierci i  powstania do 
życia z Chrystusem). Należymy do Chrystusa, gdy przyjmu-
jemy Chrystusa. W tym akcie przynależności Maria nie ma 
żadnego udziału, ani ona, ani żaden człowiek. 

Jan Paweł II wielokrotnie nawoływał ludzi, aby w swojej 
życiowej pielgrzymce patrzyli na Maryję. Jednak w ency-
klice poświęconej roli Maryi w  życiu Kościoła katolickie-
go, Redemptoris Mater – O błogosławionej Maryi Dziewicy 
w  życiu pielgrzymującego Kościoła, umieścił szczególnie 
zuchwałe zdanie, wyrażone w końcowym pytaniu:

„Maryja… winna doprowadzić chrześcijan do jedności, 
jakiej pragnął ich jedyny Pan. Dlaczego więc nie mieliby-
śmy wszyscy razem patrzeć na Nią?” [Jan Paweł II, Redemp-
toris Mater, 30, Rzym 25 II 1987, <www.vaticana.va>].
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To kolejny przykład zuchwałości człowieka tytułującego 
siebie „Namiestnikiem Chrystusa”, który nie liczy się z Ewan-
gelią, sprzeciwia się nauce Jezusa i słowom apostołów, nawo-
łując wierzących do negowania świadectwa Ducha Świętego 
przekazanego w Piśmie Świętym. Ono bowiem mówi tak:

„Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świad-
ków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas 
usidla, biegnijmy wytrwale w  wyścigu, który jest przed 
nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wia-
ry” (Hbr 12,1-2); „Ten zaś, który mnie posłał, pragnie, abym 
nie stracił niczego z tego, co mi dał, lecz żebym to wskrzesił 
w dniu ostatecznym. Chce bowiem Ojciec mój, aby każdy, 
kto patrzy na Syna i  wierzy w  Niego, miał życie wiecz-
ne. A Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym” (J 6,37-40 BWP); 
„Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wy-
starczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem 
z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, wi-
dzi także i Ojca” (J 14,8-9 BT), „Wszystko mogę w Tym, który 
mnie wzmacnia, w  Chrystusie” (Flp 4,12); „Wszystko to 
są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością nato-
miast jest Chrystus” (Kol 2,17).

Chrześcijanie mogą patrzeć z odwagą w niebo tylko na 
Chrystusa, swojego Odkupiciela i  Orędownika, który dla 
nich codziennie służy w jedynej świątyni przeznaczonej dla 
nich, mogą przystępować do Niego bez pośrednictwa Ma-
ryi, „świętych” i ziemskich kapłanów. Jedyna ich świątynia, 
jedyny ich kapłan, jedyny konfesjonał i jedyny spowiednik 
znajdują się w niebie [zob. A. Gowroń, Strażnicy niebiańskiej Świą-
tyni, Posłaniec Sądu, Warszawa 2021].

Jak bowiem zapewnia apostoł Paweł, chrześcijanie mają 
Arcykapłana współczującego razem z nimi we wszystkich 
ich słabościach, dlatego nawołuje ich: „Przystąpmy więc 
z  ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie 
i znaleźli pomocną łaskę w potrzebie” (Hbr 4,16 BP), gdzie 
służy dla nich Jezus Chrystus „po prawicy tronu Majestatu 
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w niebie, jako sługa Świątyni i prawdziwego Przybytku, któ-
ry zbudował Pan, a nie człowiek” (Hbr 8,1-2).

Wielu „świętych” krzewiących i propagujących kult Ma-
ryi nie wierzyło w  wystarczające miłosierdzie Chrystusa. 
Tak jak znany zakonnik Bernard z Clairvaux (1090–1153):

„O Maryjo… Matko zbawienia! Spraw, aby przez Ciebie 
przyjął nas Ten [Chrystus], który przez Ciebie został nam 
dany. Oby Twoja czystość bez skazy zmazała w Jego oczach 
winy naszej złości… O  Pani, Pośredniczko, Orędowniczko 
nasza, z Synem Twoim nas pojednaj...” [za: O. Gabriel: Współ-
życie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni 
roku, Kraków 1960]. 

Ten wpływowy mnich, twórca spekulatywnej mistyki, 
ukazał Chrystusa jako obojętnego i nieczułego Syna Boże-
go, który potrafi okazać grzesznikom miłosierdzie jedynie 
po interwencji Maryi. Z kolei współczesny zakonnik Albert 
OP, komentując słowa „ojca Kościoła” Tomasza z  Akwinu 
o niezliczonych „łaskach Maryi rozlewających się na ludzi”, 
stwierdza bez najmniejszego skrępowania: 

„O  tak, dzięki Swej wierności Niepokalana pomnożyła 
otrzymaną początkowo łaskę do takiego rozmiaru, że sama 
ona wystarczy, by zbawić wszystkich ludzi” [Matka Boża, 
Pośredniczka Wszystkich Łask, Rycerstwo Niepokalanej, 19.05.2015]. 
Wtóruje mu mariolog ks. Tadeusz Kocór: „Maryjo… Twoja 
krew stała się krwią Zbawiciela, Twój oddech był oddechem 
Boga, Ty byłaś Jego pokarmem” [ks. T. Kocór, Maryja najczyst-
szym obrazem Kościoła, Łańcut 2 III 2011]. 

Współcześni mariolodzy czerpią garściami z mariologii 
opata klasztoru w Clairvaux, który w jednej ze swoich homi-
lii tak pisał w inwokacji do Maryi: 

„W niebezpieczeństwach, w niedostatkach, w niepewno-
ściach myśl o Maryi, przyzywaj Maryję. Niech Ona nigdy 
nie schodzi z  twoich ust, niech nie opuszcza nigdy twego 
serca, a żeby Jej modlitwa była ci pomocna, nigdy nie zapo-
minaj przykładu Jej życia. Postępując z Nią, nie zbłądzisz; 
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modląc się do Niej, unikniesz rozpaczy, myśląc o Niej, nie 
zboczysz z drogi. Gdy Ona cię wspierać będzie, nie upad-
niesz; gdy opiekować się tobą będzie, nie zlękniesz się; gdy 
przewodniczyć tobie będzie, nie doznasz znużenia; gdy 
łaskawa dla ciebie będzie, dojdziesz do celu” [Hom. II super 
«Missus est», Benedykt XVI, Święty Bernard z Clairvaux, Salvatoris Ma-
ter 12/1/2, Licheń 2010, s. 295].

Opatowi z  Clairvaux przypisywane są także te znane 
słowa „De Maria numquam satis” – „O Maryi nigdy dość”, 
które miał wypowiedzieć, gdy oskarżono go, że zbyt często 
mówi na tematy maryjne. Słowa te spopularyzował w XVIII 
wieku Ludwik Maria Grignion de Montfort – stały się one 
mottem wielu następnych pokoleń mariologów.

Sprawdźmy więc, czy to motto podzielali apostołowie, czy 
błogosławili Maryję i kogo naprawdę nie mieli „nigdy dosyć”: 

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i  Bóg wszelkiej 
pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu na-
szym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, 
pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg po-
ciesza” (2Kor 1,3-4); „Niech będzie błogosławiony Bóg i Oj-
ciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas 
wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach 
niebieskich – w Chrystusie (Ef 1,3 BT); „Błogosławiony i je-
dyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, 
mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość nie-
dostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może 
zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen” (1Tym 6,15-
16); „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia 
swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa” (1P 1,3).

To głos apostolskiego Kościoła, który chyba zapomniał 
pobłogosławić „Matkę Kościoła”… może więc w poniższych 
słowach coś się zmieniło?:
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„Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa 
Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, 
moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszyst-
kie wieki. Amen” (Jud 25); „Bogu, który jedynie jest mądry, 
niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chry-
stusa. Amen” (Rz 16,27); „A Królowi wieków, nieśmiertelne-
mu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć 
i chwała na wieki wieków. Amen” (1Tm 1,17); „Temu niech bę-
dzie chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie 
pokolenia na wieki wieków. Amen” (Ef 3,21).

Na tle tylu przykładów wielbień przez apostołów Boga 
i Syna, oddawania im czci i błogosławienia brak bodaj jed-
nego uwielbienia „Matki Maryi” jest porażający. Jak też jej 
brak w tych wyznaniach prawdziwych pasterzy Kościoła: 

„Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla 
królestwa swego niebieskiego; Jemu niech będzie chwała 
na wieki wieków. Amen” (2Tm 4,18); „Wzrastajcie w łasce 
i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystu-
sa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy” 
(2P 3,18); „A Bóg pokoju... niech was wyposaży we wszyst-
ko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w  nas 
to, co miłe jest w  oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, 
któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen” 
(Hbr 13,21) – Bóg, a nie Maryja, wyposaża chrześcijan we 
wszystko co dobre, i przez Chrystusa, a nie przez Mary-
ję, wyciąga ich ze wszystkich tarapatów. Również w Panu 
Jezusie Chrystusie, a nie „w Pani”, wzrastają oni w łasce 
i poznaniu;

„Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszyst-
ko; Jemu chwała na wieki! Amen” (Rz 11,36 BT); „Albowiem 
w Nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy” (Dz 17,28) – nie 
w „Niej”, lecz w Nim żyjemy, i nie dla Maryi, lecz dla Chry-
stusa jest wszystko. A  jeśli wszystko jest dla Niego, to dla 
„Niej” nie pozostaje żadna chwała. Dlatego Jemu, a  nie 
„Jej” – „jest chwała na wieki! Amen”; 
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„Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wia- 
rę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chry- 
stusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa... albowiem  
wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli je-
steście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, 
dziedzicami według obietnicy” (Ga 3,26-29) – chrześcijanie 
nie są dziećmi Maryi, lecz dziećmi Bożymi, dlatego mogą 
być tylko „Chrystusowi”, a nie „Maryjni”; 

„Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie 
starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli no-
wego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz 
Tego, który go stworzył. W odnowieniu tym… Chrystus jest 
wszystkim i we wszystkich” (Kol 3,9-11) – nie dzięki Maryi, 
lecz dzięki Chrystusowi chrześcijanin jest nowym człowie-
kiem i  w  Nim, a  nie w  „Niej” odnawia się ustawicznie na 
obraz Chrystusa. Mariolog ks. Janusz Kumala podważa au-
torytet apostołów, Trójjedynego Boga i Pisma Świętego, gdy 
pisze: „Dzięki Maryi także dzisiaj chrześcijanin może stać 
się »nowym człowiekiem«” [Obecność Maryi we wspólnocie Ko-
ścioła, Salvatoris Mater 8/3/4, 351-368, Licheń 2006]; 

„On [Chrystus] jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nie-
ba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i władze, i moce” (1P 
3,22 BT) – wszystkie stworzone istoty w niebie i wszelkie wła-
dze poddane zostały Chrystusowi. Gdyby nawet Maria znaj-
dowała się w niebie, nie miałaby tam żadnej władzy i mocy;

„Prawdziwa to mowa i  warta chętnego przyjęcia; gdyż 
trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję 
w  Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, 
zwłaszcza wierzących” (1Tm 4,9-10) – gdy całą nadzieję apo-
stolski Kościół pokłada w Zbawicielu, mariolodzy nakazują 
obecnemu pokładać ją w Maryi; 

„Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności 
Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (1Kor 1,9)  – 
a zatem nie Bóg powołał Kościół do społeczności z matką 
Jezusa, uczynili to dopiero mariolodzy;
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„Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, 
zbawiony będzie” (Dz 2,21); „Paweł zborowi Bożemu, który 
jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie… wraz 
ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Je-
zusa Chrystusa na każdym miejscu” (1Kor 1,1-2) – w każdej 
sprawie i na każdym miejscu prawdziwy chrześcijanin wzy-
wa imienia Jezusa Chrystusa, a nie Maryi;

„Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały 
zstępują z góry, od Ojca świateł” (Jk 1,17); „Dziękujcie zawsze 
za wszystko Bogu Ojcu w  imię Pana naszego Jezusa Chry-
stusa” (Ef 5,20 BT); „Przez Niego [Chrystusa] więc składajmy 
Bogu ustawicznie ofiarę uwielbienia, to jest owoc ust, które 
wysławiają Jego imię” (Hbr 13,15 BP) – dziękowanie przez Ma-
ryję i jej imię nie jest nauką Kościoła Chrystusowego; 

„A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do 
siebie pociągnę” (J 12,32); „Gdy wywyższycie Syna Człowie-
czego, wtedy poznacie, że Ja jestem” (J 8,28); „I jak Mojżesz 
wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn 
Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny” (J 3,14) – nie do matki, lecz do siebie Zbawi-
ciel przyciąga ludzi. Gdy Chrystus jest naprawdę wywyż-
szony przed człowiekiem, ten przychodzi do Niego, a nie do 
Maryi. Mariolodzy w taki sposób „wywyższają” Chrystusa, 
aby pociągnąć ludzi do Maryi i włączyć w jej kult; 

„Oto stoję u  drzwi i  kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos Mój 
i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on 
ze Mną” (Ap 3,20) – to Chrystus wstępuje do serca człowieka, 
a nie Maryja. Mariolodzy okłamują wierzących Kościoła, mó-
wiąc im, że Jezus puka do ich serc i prosi, aby wpuścili Maryję;

„To jest dzieło Boże: wierzyć w Tego [Chrystusa], którego On 
posłał” (J 6,29) – dziełem Boga przeznaczonym dla człowieka 
nie jest wiara w Maryję, nawet wiara w Mojżesza, w Abraha-
ma, w apostoła Piotra czy Jana, gdyż są oni tylko sługami 
Boga spełniającymi Jego dzieło wiary: wiarę w  Mesjasza. 
Bożym dziełem dla ludzi jest wierzyć w  Chrystusa, który 



ich odkupił. Niepraktykowanie kultu Maryi przez chrześci-
janina podążającego za Chrystusem nie pozbawia go zba-
wienia, błogosławieństw i życia pełnego wiary; 

„A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod 
ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, 
który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, 
i chwała, i moc na wieki wieków” (Ap 5,13); „Potem widziałem, 
a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego na-
rodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali 
przed tronem i  przed Barankiem, odzianych w  szaty białe, 
z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mó-
wiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, 
i u Baranka... Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dzięk-
czynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wie-
ków. Amen” (Ap 7,9-12) – gdy nastanie wieczne królestwo, całe 
stworzenie, wszystkie istoty oddadzą cześć i  chwałę Bogu 
oraz Barankowi. Nie Maryi. Nawet w tym opisie nie pojawia 
się Maria.
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Maria wywyższa Jezusa

Szczególnie wymowny jest fakt, że nawet w ewan-
gelicznych opisach dotyczących Marii, Duch Święty wy-
wyższa i uwielbia wyłącznie Jezusa, a nigdy Marię. To 

mariolodzy komentują je w taki sposób, by sprawić wrażenie 
wywyższania w  nich Maryi. Bez trudu zauważymy też, że 
ewangeliczna Maria uwielbia, wysławia i wywyższa Chrystu-
sa Mesjasza, a nigdy siebie, co niezwykle często czyni z kolei 
w  objawieniach maryjnych zjawa podająca się za ewange-
liczną Marię. 

Przyjrzyjmy się tym znanym opisom. 
Kiedy anioł Gabriel pozdrawia w  czasie zwiastowania 

Marię, nie wywyższa jej: 
„Witaj, łaską obdarzona, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś 

między kobietami. Ona zaś, ujrzawszy (go), zmieszała się 
na jego słowa i zastanawiała się, co by to pozdrowienie mo-
gło znaczyć” (Łk 1,28-29 pd). 

Aby uwiarygodnić rzymską mariologię o  wyjątkowości 
Marii oraz dogmat o jej niepokalanym poczęciu, katoliccy 
bibliści posunęli się w tym tekście do manipulacji, tłuma-
cząc greckie słowo κεχαριτωμενη, określające osobę „ob-
darzoną łaską” przez Boga (której Bóg okazał łaskę), jako 
osobę „pełną łaski” (która jest w niej, przed zwiastowaniem). 

Tłumacze Biblii Tysiąclecia przełożyli to zdanie na-
stępująco:

„Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski 
pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. 



321

W greckim tekście nie ma również słowa „pełna”. Co wię-
cej, nie tylko Maria została w Biblii nazwana „błogosławioną 
między niewiastami”. O Jahel, żonie Chebera Kenity, powie-
dziano: „Błogosławiona między niewiastami Jahel, żona Ha-
ber Cynejczyka, i niech będzie błogosławiona w namiocie 
swoim” (Sdz 5,24 BJW).

Na zmanipulowaniu sensu tego krótkiego zdania zbudo-
wano całą katolicką mariologię o zwiastowaniu. Demaskują ją 
jednak dalsze słowa anioła Gabriela, z których jasno wynika, 
że Maria nie miała w sobie łaski, lecz to łaskawy Bóg przy-
chylnie (łaskawie) spojrzał na nią i wybrał na matkę Jezusa:

„Lecz anioł rzekł niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bo-
wiem łaskę u Boga” (w. 30 BT). 

Anioł przeczyłby sobie mówiąc, że Maria ma w sobie pełnię 
łaski, by po chwili powiedzieć, że to Bóg okazał jej łaskę, przy-
chodząc do niej i oznajmiając przez anioła, że urodzi Mesja-
sza. Bóg wybrał Marię ze względu na swoją łaskę – a spojrzał 
na nią łaskawie dlatego, że była skromną i bogobojną kobietą – 
a nie dlatego, że była „pełna łaski”. Jak pisze apostoł Jakub: 
„Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje” (Jk 
4,6). Maria nie mogła więc „znaleźć łaski u Boga” dlatego, że 
była „pełna łaski”. Wybór Marii był wyrazem łaskawości Boga, 
nie miała ona w sobie nic, co czyniłoby ją godną otrzymania 
Bożej łaski, ponieważ łaska Boża jest przejawem wyłącznie 
Bożego miłosierdzia  – czymś, czego nikt z  ludzi nie może 
otrzymać za jakiekolwiek swoje zasługi. Skoro Maria „znala-
zła łaskę u Boga”, to znaczy, że jej potrzebowała, a potrzebowa-
ła jej z tego jedynie powodu, że jak wszyscy ludzie urodziła się 
z naturą grzechu, czyli pod Prawem. 

Kiedy anioł informuje Marię, że urodzi syna, wywyższa 
Jezusa, a nie ją:

„Ten [Jezus] będzie wielki i będzie nazwany Synem Naj-
wyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie 
królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwu nie 
będzie końca” (w. 32-33 BW).
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Gabriel powiedział Marii, że Jezus będzie nazywany „Sy-
nem Najwyższego”, choć później mariolodzy będą głosić, że 
jest „Synem Matki Boskiej” i „Synem Niepokalanej”. Powie-
dział także Marii, że to Jezus będzie „królował” przez wieki 
nad wszystkimi wierzącymi, czyli nad Kościołem („domem 
Jakuba”), a  nie ona. Czyli w  żaden sposób nie łączy Ma-
rii z  jakąkolwiek kierowniczą, zarządzającą, pośredniczą 
i opiekuńczą rolą w Kościele ani jej „królowania” w niebie 
jako „Królowej Nieba”. I  też w całym Nowym Testamencie 
nie ma nikogo, kto widzi Marię w  takiej roli. Gdyby Boże 
plany przewidywały powierzenie Kościoła matce Jezusa 
oraz jej „królowanie” w niebie jako „Królowej Niebios”, to ta 
część zwiastowania anioła tak by nie brzmiała. 

Podczas zwiastowania nie tylko anioł Gabriel wywyższa 
Jezusa i Boga, czyni to również Maria: 

„Wielbi dusza moja Pana, i rozweselił się duch mój w Bogu, 
Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. 
Oto bowiem odtąd za szczęśliwą (gr. μακαριουσιν) uwa-
żać mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy 
uczynił mi Wszechmocny, i Święte jest imię Jego. A miłosier-
dzie Jego z  pokolenia w  pokolenie nad tymi, którzy się go 
boją” (Łk 1,46-50 pd). 

Słowa Marii: „odtąd za szczęśliwą uważać mnie będą 
wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmogący”, nie wywyższają Marii i  nie zapowiadają 
jej kultu w Kościele. Maria nie mogła zapowiedzieć własnego 
kultu i  wywyższyć samej siebie, skoro nie uczynił tego Je-
zus, Bóg Ojciec, Duch Święty ani też anioł Gabriel. Zobaczmy, 
w jaki sposób dokonali manipulacji tym tekstem tłumacze Bi-
blii Tysiąclecia, którą swego czasu największy katolicki bibli-
sta ks. Eugeniusz Dąbrowski nazwał „Biblią tysiąca błędów” 
[zob. E. Dąbrowski, Krytyczna ocena tzw. Biblii Tysiąclecia, Londyn 1967]:

„Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem 
błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” 
(w. 48 BT). 
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Oryginalny grecki tekst nigdzie w tym miejscu nie mówi, 
że Kościół przez wszystkie pokolenia będzie błogosławił 
Maryję – co uzasadniałoby jej kult w Kościele – ale że bę-
dzie ją „uważać za szczęśliwą”, „za błogosławioną”. To kolo-
salna różnica: uważać Marię za błogosławioną (przez Boga) 
a błogosławić ją (przez ludzi). Katolicka Biblia Poznańska, 
Biblia Warszawsko-Praska oraz przekład ks. Eugeniusza 
Dąbrowskiego tłumaczą ten werset poprawnie: 

„I odtąd nazywać mnie będą szczęśliwą wszystkie narody” 
(BP), „Oto teraz będą mnie nazywać błogosławioną wszyst-
kie narody (BWP), „Bo oto odtąd błogosławioną zwać mnie 
będą wszystkie narody” (Dąbr.GR.1961).

Cały ten fragment wywyższa zatem Jezusa za to, że zba-
wi świat. Dlatego również Maria wypowiada słowa: „Wszech-
mocny uczynił mi wielkie rzeczy” oraz „rozweselił się duch 
mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służeb-
nicy swojej”. Bóg wejrzał na uniżoność Marii, a nie na „pełnię 
jej łaski”, której nie posiadała. 

W historii zwiastowania nie Maria jest wyjątkowa, lecz ma-
jące się narodzić dziecko, w którym ucieleśni się Bóg i które 
jako Mesjasz zbawi rodzaj ludzki. Zwiastowanie anioła Gabrie-
la jest przejrzyste i czytelne – to Jezus, a nie Maria, będzie 
wielki, i to On, a nie ona, będzie panować nad ludem Bożym 
(Kościołem). Tymczasem bałamutną egzegezą wspieraną 
kazuistyką mariolodzy zrobili z Marii centralną postać tego 
wydarzenia. Powód jest ten sam – potrzeba uwiarygodnie-
nia panującego w Kościele kult maryjnego. 

Nie Marię, ale Jezusa wywyższa także Zachariasz, ojciec 
Jana Chrzciciela, który po jego narodzeniu prorokował: 

„Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził 
lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu 
sługi swego, Dawida... że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki 
wszystkich, którzy nas nienawidzą... że nam użyczy tego, iż 
z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będzie-
my w pobożności [nie „służyć Jej będziemy w pobożności”] 
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i sprawiedliwości przed Nim [nie „przed Nią”] po wszystkie 
dni nasze” (w. 67-75). 

Zachariasz wyraża podobną myśl do anioła: cały Kościół 
będzie służył Jezusowi, który będzie go wybawiać od wro-
gów i nieprzyjaciół, a nie Maryja.

Nie inaczej dzieje się po narodzinach Jezusa, kiedy mędr-
cy ze Wschodu oddają cześć i pokłon nie matce, lecz Jezuso-
wi, któremu także składają dary, a nie jej: 

„I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką Jego, 
i upadłszy, oddali Mu pokłon [nie „Jej”], potem otworzyw-
szy swoje skarby, złożyli Mu [nie „Jej”] w darze złoto, ka-
dzidło i mirrę” (Mt 2,11-12). 

Podobnie czyni anioł ukazujący się pasterzom, który wy-
wyższa przed nimi ich Pana i Zbawiciela, a pomija Marię: 

„Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam 
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś 
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Me-
sjasz, Pan” (Łk 2,10-11). 

Tak samo postępują zastępy anielskie „chwalące Boga [a nie 
„Matkę Boga”] i mówiące: Chwała na wysokościach Bogu, a na 
ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (w. 13-14).

Trudno doprawdy uwierzyć, żeby „Matka Boża”, „osoba 
„Niepokalana grzechem” i „współcierpiąca” z Synem Bożym 
dla zbawienia rodzaju ludzkiego, która następnie zostanie 
w  niebie jego „Pośredniczką i  Orędowniczką”, „Szafarką 
wszystkich łask Bożych” i „Matką Kościoła”, nie została wy-
wyższona przez tych wszystkich aniołów, mędrców i proro-
kującego Zachariasza.

Spójrzmy na kolejne opisy. Marii nie chce wywyższyć 
sprawiedliwy i bogobojny Symeon, któremu Bóg przez Du-
cha Świętego objawił, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zoba-
czy Mesjasza. Symeon „przyszedł z natchnienia Ducha do 
świątyni”, wziął z rąk Marii na swoje ręce Jezusa „i wielbił 
Boga, mówiąc: Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według 
słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie 
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Twoje... Światłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu twego 
izraelskiego” (Łk 2,27-32). 

Kierowany Duchem Świętym Symeon nie zwrócił się do 
matki, tylko do niemowlęcia – Jezusa. Nie wywyższył matki, 
rzekomej „Matki Boskiej”, nawet jednym zdaniem. Łukasz, 
spisujący Ewangelię około 25 lat po śmierci Marii, przeka-
zał takie słowa: 

„A ojciec Jego i matka [nie „Matka Boska”] dziwili się temu, 
co mówiono o  Nim” (w. 33). Rodzicie dziwili się, ponieważ 
wszystkie te niezwykłe rzeczy mówiono o  Nim i  działy się 
z Jego powodu. O Maryi w tych historiach nie mówiono nic nie-
zwykłego, ponieważ nie ona była w nich niezwykła, ale dziec-
ko, które urodziła. Dlatego nikt jej nie wywyższał. 

Ewangelista Łukasz zauważył jeszcze: 
„Wszyscy zaś, którzy o  tym słyszeli, wzięli to do serca 

swego i mówili: Kimże będzie to dziecię?” (Łk 1,66). 
Mariolodzy muszą czuć się zawiedzeni, że cały lud kra-

iny Judzkiej, słysząc tę historię, nie pyta „kimże jest ta nie-
zwykła Matka dziecka, niepokalana grzechem i pełna łaski, 
która urodziła Boga?”, lecz interesuje się tylko dzieckiem. 
Nawet zdanie ewangelisty „ręka Pańska była z Nim” (w. 66) 
świadczy o tym, że uwaga Boga skupiała się na nim, a nie 
na matce. Rzymscy mariolodzy próbują jednak od setek lat 
skupiać uwagę ludzi na Maryi, wspierając się także bała-
mutną wykładnią biblijną, która ma „pokazać” ludowi, że 
Bóg nie skupiał się wcale mniej na Maryi. 

Łukasz zapisał jeszcze słowa Symeona, który „rzekł do 
Marii, matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest, aby przezeń 
upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, które-
mu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu 
serc” (w. 34-35).

Także Łukasz nie wierzy w Marię jako „Matkę Boską”, 
gdyż nieustannie używa zwrotu „matka Jego”. W słowach 
Symeona wywyższoną osobą również jest Jezus, a  nie 
Maria, ponieważ Jego, a nie ją przeznaczył Bóg do dzieła 
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wiary, które konfrontując ludzi z  prawdą, zmusza ich do 
podjęcia decyzji, która przesądzi o  ich życiu wiecznym 
czy wiecznej śmierci. To Jezus w  działaniu Ducha Świę-
tego obnaża ludzkie myśli i pobudki postępowania, kiedy 
odrzucają prawdę i Jego odkupieńczą ofiarę. Nikt z ludzi 
nie został przeznaczony do takiego dzieła. Dlatego Jezus 
powiedział, że każdy człowiek „ma swego sędziego: Słowo, 
które głosiłem, sądzić go będzie” (J 12,48). Słowo Chrystu-
sowe będzie sądzić każdego człowieka, gdyż ono ujawnia 
tę najważniejszą prawdę o człowieku – czy od Chrystusa 
ceni cokolwiek bardziej. Dlatego z  powodu Chrystusa  – 
Chrystusowego Słowa – wielu „upadnie do śmierci i wielu 
powstanie do życia”.

Mariolodzy nie biorą przykładu z biblijnej Marii, która 
zawsze wskazywała na Jezusa, nigdy na siebie. Choć nazy-
wają siebie sługami Maryi, nie naśladują jej, kiedy do niej 
kierują ludzi, budują jej sanktuaria i czczą. Żaden z autorów 
i bohaterów wiary Nowego Testamentu nie wielbi Maryi, tyl-
ko Boga i Mesjasza w ludzkim ciele. Podobnie czyni Maria, 
która mówi: „Wielbi dusza mego Pana, i rozradował się duch 
mój w Bogu, Zbawicielu moim” (Łk 1,46-47). 

Chrześcijanin nie oddaje religijnej czci żadnemu człowie-
kowi. W całej opisanej w Biblii historii ludu Bożego jedynym 
wielbionym i czczonym człowiekiem, którego kult dopuścił 
Bóg, jest Syn Człowieczy – Jezus Chrystus. Jeśli Duch Święty, 
jak głoszą obrońcy maryjnego kultu, później wyjawił Kościo-
łowi pełnię prawdy o Maryi („tajemnicę Maryi”), to skąd ją 
wziął? Wiemy, że w dziele ukazywania ludziom Boskiej praw-
dy Duch Święty nie mówi od siebie, ale bierze od Chrystusa: 
„Kiedy zaś przyjdzie już ów Duch Prawdy, pozwoli wam zro-
zumieć całą prawdę. Nie będzie On bowiem mówił od siebie, 
lecz przekaże wam wszystko, co usłyszy... ponieważ z Moje-
go weźmie i wam objawi” (J 16,13-14 WP).

Jeśli Jezus nie przekazał Kościołowi przez apostołów żad-
nej nauki o swojej matce, którą wyznaczył na „Orędownicz-
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kę”, „Pośredniczkę”, „Matkę Kościoła” i „Ucieczkę”, do której 
ma przychodzić po łaski, jeśli nie zapowiadało tego również 
Chrystusowe Słowo (Rz 10,17; Kol 3,16), to nie mógł mu przeka-
zać takich nauk także Duch Święty. 

W „całej prawdzie” ukazanej, przypomnianej i wyjaśnionej 
apostołom przez Ducha Świętego nie ma maryjnych dogmatów 
wiary, jakie głosi mariologia Rzymu. Nie Bóg zatem wprowa-
dził je do wiary powszechnego Kościoła. Choć Jezus zapewnił 
chrześcijan „Nie zostawię was sierotami” (J 14,16-18) i zesłał im 
Ducha Świętego jako Pocieszyciela, to przywódca Watykanu 
zapewnia rzymskich katolików, że „nie jesteśmy sierotami, 
gdyż mamy Matkę Maryję, która nas chroni, nami się opieku-
je, nas broni” [Franciszek Bergoglio, Radio Watykańskie, 15.09.2016]. 

Przez kilkadziesiąt lat pracy misyjnej apostołowie nie 
tylko nie głosili, że po ich śmierci Duch Święty będzie prze-
kazywał Kościołowi nowe nauki wiary o Maryi, których nie 
ma w Piśmie Świętym, lecz przestrzegają wręcz braci przed 
takim nauczaniem:

„Mówiąc to, miałem na myśli, bracia… że nie wolno wykra-
czać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze 
nie wynosi się nad drugiego” (1Kor 4,6); „Uważam za potrzebne 
napisać do was, aby zachęcić was do walki o wiarę raz tylko 
przekazaną świętym” (Jud 3) – apostołowie uznali za ważne, 
aby o tym napisać, ponieważ walka o zachowanie czystej „wia-
ry raz tylko przekazanej świętym” i zapisanej w Bożym Słowie 
będzie się toczyć aż do przyjścia Chrystusa. Ci chrześcijanie, 
którzy zachowali czystość przekazanej wiary, musieli wkrót-
ce uciekać przed prześladowaniami tych chrześcijan, którzy 
przegrali walkę o czystość wiary (zob. Ap 12,6.13-17, 14,12);

„Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, 
i  niczego z  tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań 
Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję” (Pwt 4,2); „Każ-
de słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy 
Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby cię nie zganił 
i nie uznał za kłamcę” (Prz 30,5-6); „Co do mnie, to świadczę 
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każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś 
dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w  tej 
księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, 
ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, 
opisanych w tej księdze” (Ap 22,18-19);

„Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. (...) aby we 
wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego 
jest chwała i moc na wieki wieków. Amen” (1P 4,11);

„Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam 
jest dana w Chrystusie Jezusie, iżeście w Nim ubogaceni zo-
stali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie pozna-
nie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone 
w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski” (1Kor 1,4-7);

„Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
zawsze gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze wa-
szej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszyst-
kich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was 
w niebie; o niej to słyszeliście już przedtem w ewange-
licznym Słowie prawdy” (Kol 3,4-5);

„Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy… Prze-
to odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z ła-
godnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić 
dusze wasze. A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko 
słuchaczami, oszukującymi samych siebie” (Jk 1,18,21-22);

„Zbudowani na fundamencie Apostołów i Proroków, 
gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus; na któ-
rym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię 
w Panu; na którym i wy razem się budujecie, aby być miesz-
kaniem Boga przez Ducha” (Ef 2,20-22 UBG) – fundamentem 
wiary Kościoła nie jest mariologia i katolicka tradycja, lecz 
Słowo Boże, tj. Nowy Testament (Apostołowie) oraz Stary 
Testament (Prorocy), a zespala je kamień węgielny, którym 
jest Jezus Chrystus. Dzięki temu Kościół rośnie na świątynię 
w Panu (nie na sanktuarium w Pani), a wszyscy wierzący bu-
dują się na Nim (nie na „Niej”).



329

Na przestrzeni kilkunastu stuleci Rzym przyjął i  usank-
cjonował wiele fałszywych nauk i  wierzeń pochodzenia po-
gańskiego, dlatego jego teolodzy sformułowali tezę o  Duchu 
Świętym, który nie objawił wszystkich doktryn wiary Ko-
ściołowi apostolskiemu, ale doprowadza Kościół do pełnego 
ich poznania. W  tak rozumianym objawieniu Rzym może 
usprawiedliwić każdy bałamutny dogmat wiary i przypisać go 
działaniu Ducha Świętego. Dlatego z  taką determinacją jego 
teolodzy starają się uwiarygodnić je biblijnie, sięgając po sofi-
styczną egzegezę. Mówią na przykład, że zalecenie apostołów 
kierowane do chrześcijan, aby głębiej poznawali Chrystusa 
i lepiej rozumieli wolę Boga, implikuje pojawienie się nowych 
dogmatów. Świadczyć mają o tym rzekomo takie teksty:

„Dlatego i  my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie 
przestajemy się za was modlić i  prosić, abyście doszli do 
pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i du-
chowym zrozumieniu…” (Kol 1,9-10); „Aby pocieszone były 
ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego 
bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemni-
cy Bożej, to jest Chrystusa” (Kol 2,2-3).

Jest to przykład dopasowywania apostolskich tekstów 
w celu obrony nieapostolskich nauk. Apostoł Paweł nie za-
pewnia Kolosan, że on i inni bracia modlą się za nich o to, aby 
poznali wolę Boga w nowych i nieznanych jeszcze Kościołowi 
naukach wiary. Kontekst jasno pokazuje, że chodzi o pozna-
nie Bożej woli w odniesieniu do swojego życia – postępowania 
w mądrości i duchowego zrozumienia. Głębsze poznanie Boga 
dotyczy prowadzenia bardziej owocnego życia, a nie szuka-
nia nowych doktryn wiary, które Bóg rzekomo chce objawiać. 
To również zachęta do pełniejszego zrozumienia tajemnicy 
Bożej, którą jest Chrystus – czyli poznania, że On wypełnia 
absolutnie wszystko. Ponadto słowa Pawła świadczą dobitnie 
o tym, że owo lepsze poznanie dotyczy Chrystusa będącego 
„tajemnicą Boga”, a nie Maryi z „tajemnicą Maryi”, którą do 
katolickiej teologii, wiary i  duchowości wprowadził Rzym 
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jako konkurencyjną do „tajemnicy Chrystusowej”. Paweł ujął 
tę myśl w następnym rozdziale Listu do Kolosan, pisząc, że 
„Chrystus jest wszystkim i we wszystkich” (Kol 3,11). 

Takie jest też zadanie każdego chrześcijanina  – poznać, 
dostrzec, odnaleźć, zrozumieć i doświadczyć Chrystusa we 
wszelkim Bożym działaniu, ponieważ na ziemi Bóg Ojciec 
oddał i powierzył wszystko Synowi Bożemu. 

Katolicki profesor nauk teologicznych ks. Marek Pyc po-
twierdza prawdę, że dogmaty maryjne mają swoje źródło nie 
w wierze apostołów i objawieniu Pisma Świętego, lecz w po-
bożności ludowej, która zapoczątkowała wielowiekową ma-
ryjną tradycję:

„Historia Kościoła potwierdza znaczenie pobożności ludo-
wej dla kształtowania się wiary Kościoła. Szczególnym tego 
przykładem są dogmaty maryjne. To właśnie z pobożności ludo-
wej wierzących wyrosła wielowiekowa tradycja, która zaowoco-
wała dogmatami Bożego Macierzyństwa (431), Niepokalanego 
Poczęcia (1854) oraz Wniebowzięcia Maryi (1950). Można się 
pokusić o stwierdzenie, że dogmaty »drzemały« niejako w po-
bożności ludowej. Od najdawniejszych czasów prawdy te spo-
tykały się z coraz większym rozumieniem ze strony pasterzy 
Kościoła i ludu Bożego. Świadczą o tym pisma świętych Ojców, 
akty soborów i dokumenty biskupów rzymskich, a także naj-
starsze teksty liturgiczne” [ks. M. Pyc, Pobożność ludowa a  sensus 
fidei, Studia Gnesnensia, tom XXVII (2013), s. 55]. 

Bo rzeczywiście dogmaty maryjne nie „drzemały” w nauce 
Nowego Testamentu ani w wierze i pobożności apostolskiego 
Kościoła, tylko pojawiły się w pobożności ludowej – religij-
ności i dewocji ludu żyjącego kilka wieków po spisaniu No-
wego Testamentu. Jej owocem są właśnie apokryfy maryjne, 
które stały się zrębem wszystkich najważniejszych katolic-
kich nauk o Maryi.

Kończąc ten rozdział, posłuchajmy apostołów Syna Bo-
żego, których słowa nie zostawiają żadnych wątpliwości, że 
nie tworzyli kultu Maryi ani w nim nie uczestniczyli: 
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„Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, 
doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chry-
stus jest w was [nie „Maryja”]? Chyba żeście próby nie prze-
szli... A modlimy się do Boga [nie „do Maryi”] o to, abyście nic 
złego nie czynili” (2Kor 13,5-7);

„Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi [nie „syna-
mi Maryi”] przez wiarę w Jezusa Chrystusa… albowiem wy 
wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli je-
steście Chrystusowi [nie „Maryjni”], tedy jesteście potomka-
mi Abrahama, dziedzicami według obietnicy” (Ga 3,26-29);

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy [nie „w Nią”], 
nie zginął, ale miał życie wieczne… Kto wierzy w Niego [nie 
„w Nią”], nie podlega potępieniu” (J 3,16.18 BT) – brak wiary 
w katolicką „Matkę Kościoła”, „Orędowniczkę i Pośrednicz-
kę” i w „Szafarkę Bożych łask” nikogo nie pozbawia życia 
wiecznego, bliskiej więzi z  Chrystusem, Bożych błogosła-
wieństw, Ducha Świętego ani nie potępia;

„Wszystko to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze 
sobą za pośrednictwem Chrystusa, a nam zlecił posługę po-
jednywania [za pośrednictwem Chrystusa, nie Maryi]. Bóg 
w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Jesteśmy zatem wy-
słańcami Chrystusa [nie „Maryi”] i  sam Bóg przez nas 
upomina [nie „Maryja”]” (2Kor 5,18-20 BP);

„Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył Go imie-
niem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
[nie „na imię Maryi”] zginało się wszelkie kolano na niebie 
i na ziemi [także w Kościele], i pod ziemią i aby wszelki język 
wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem [a nie „Maryja Pa-
nią”], ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,6-11);

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie 
dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom” (Hbr 13,8-
9) – Jezus Chrystus jest wszystkim dla prowadzenia przez 
chrześcijanina życia w wierze. Maryjny kult sprokurowany 
przez błądzących i  zwiedzionych ludzi nie był potrzebny 



Kościołowi wczoraj, nie jest potrzebny mu dziś i nie będzie 
potrzebny przez wszystkie wieki;

„Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją 
zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwró-
ciły się od szczerego oddania się Chrystusowi” (2Kor 11,3).
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Na ratunek Polsce 

13 sierpnia 1608 roku mieszkającemu w Neapolu 
Juliuszowi Mancinelliemu, 71-letniemu jezuicie, uka- 
zuje się zjawa podająca się za Marię. Trzymając na 

rękach dzieciątko Jezus, informuje go, że chce zostać Królową 
Polski. A dlaczego Polski, a nie Włoch? Bo „ja to królestwo bar-
dzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponie-
waż osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie” – wyznała 
jezuicie zjawa [za: ks. Ksawery Wilczyński, Niebiańsko-rzymski i eu-
ropejski rodowód – kontekst NMP Królowej Polski, 13 maja 2008]. 

Radość zakonu jezuitów, którzy prowadzili w  Europie 
działania kontrreformacyjne, była wielka. Podobnie jak oni, 
również zjawa dostrzegła zagrożenie dla Rzeczypospolitej, 
w której coraz więcej rzymskich katolików przechodziło na 
protestantyzm. Rzekoma Maryja postanowiła więc wesprzeć 
jezuitów w walce przeciwko Reformacji, wysyłając jednego 
z  nich do polskich jezuitów, aby ci donieśli królowi Janowi 
Kazimierzowi – także jezuicie – niezwykłą wieść o tym, że 
Maryja postanowiła zaopiekować się Rzeczpospolitą.

Gdy Mancinelli dociera do Krakowa, zjawa podająca się 
za Maryję jeszcze raz ukazuje mu się z dzieciątkiem Jezus 
na rękach, mówiąc: 

„Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką Tego Narodu, 
który jest mi bardzo drogi więc wstawiaj się do Mnie za nim 
i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę 
ci zawsze tak jak teraz miłosierną” [tamże]. 

Z tych słów zjawy wynika, że jednak sama ukoronowała 
się na „Królową Polski”, nim jeszcze uczynił to król Jan Ka-
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zimierz, a jej orędzie cechuje nieewangeliczny duch, kiedy 
mówi: Mnie błagajcie i do Mnie się wstawiajcie. 

Wiadomość o ukazaniu się zjawy Maryi staremu jezuicie, 
która pragnie rozsławić Rzeczpospolitą, krzewiąc w niej wła-
sny kult, rozgłaszają po kraju polscy jezuici przy wsparciu 
wychowanka jezuitów wileńskich – podówczas gorliwego ultra-
katolika zwalczającego różnowierców – kanclerza wielkiego li-
tewskiego Albrychta Stanisława Radziwiłła. Aby rozkrzewić tę 
„wspaniałą dla Polaków nowinę”, Radziwiłł wydał książkę Dys-
kurs nabożny z kilku słów wzięty o wysławianiu Najświętszej 
Panny Bogurodzicy Mariey, w której na 250 stronach opisano 
treść niezwykłych objawień Maryi. Jezuici rozpoczęli więc 
propagandę maryjną wśród ludu Rzeczypospolitej, który po-
dobno już „płonął do Maryi osobliwą miłością”. 

Po najeździe Szwedów na Rzeczpospolitą, za radą papie-
ża Aleksandra VII (1599–1667) i po rozgłoszonej przez jezuitów 
w narodzie wieści, że to Maryja obroniła Jasną Górę, Jan Ka-
zimierz ogłasza 1 kwietnia 1656 roku (w Ślubach Lwowskich) 
Maryję Królową Polski, a sto lat później Sejm nazywa „Matkę 
Bożą” – Częstochowską Królową Polski (1764). 27 lipca 1920 roku 
polski episkopat wobec najazdu sowieckiego ponownie wybie-
ra Maryję na Królową Polski, potem, 8 września 1946 roku, 
dokonuje na Jasnej Górze aktu poświęcenia Maryi Narodu 
Polskiego, a dziesięć lat później, 26 sierpnia 1956 roku – aktu 
odnowienia po 300 latach ślubów Jana Kazimierza. Kolejny 
raz Polska zostaje powierzona Maryi z  okazji rocznicy ty-
siąclecia chrztu Polski w 1966 roku. 

Jan Paweł II kilka razy powierzył Polaków Maryi, w tym ra-
zem z całą ludzkością: 7 czerwca 1981 roku (z okazji 1600 rocz-
nicy soboru konstantynopolitańskiego i 1550 rocznicy soboru 
efeskiego), w Fatimie 13 maja 1982 roku, w Watykanie 16 paź-
dziernika 1983 roku, ponownie w Fatimie 24 marca 1984 roku 
i jeszcze raz w Fatimie 13 maja 1991 roku oraz 8 października 
2000 roku w  Watykanie. Przed nim powierzył Maryi świat 
Pius XII (31 października 1942), Paweł VI na soborze watykań-
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skim II (21 listopada 1964), natomiast 13 maja 2010 roku w Fa-
timie Benedykt XVI powierzył Maryi wszystkich katolickich 
kapłanów. Również Franciszek Bergoglio zawierzył cały świat 
Maryi – było to 13 października 2013 roku. 

„Matka Boża wzięła losy naszego narodu w Swoje dłonie. 
Ocaliła Polskę nie tylko od potopu szwedzkiego, lecz wiele 
razy okazy wała nam Swoją potęgę i miłosierdzie. Nunc jusz 
apostolski Pignatelli, późniejszy papież Innocenty XII, po-
wiedział do hetmana Stanisława Jabłonowskiego: »Szczęśliwe 
narody, które mają taką historię jak Polska, szczęśliw szego 
od was nie widzę państwa, gdyż wam jedynym zechciała być 
Królową Maryja, a to jest zaszczyt nad zaszczyty i szczęście 
niewymow ne; obyście to tylko zrozumieli sami«” [ks. Ksawery 
Wilczyński, Maryja Królowa Polski  – o. Juliusz Mancinelli; Objawienie 
Matki Bożej, 2 V 2015, <www.gloria.tv>].

Jak Rzeczpospolita pod opieką zjawy podającej się za Ma-
ryję staje się narodem szczęśliwym i potężnym, pokazuje jej 
dalsza historia: straszliwie wykrwawia się w wyniku wojen, 
traci prawie czwartą część powierzchni, jest skonfliktowa-
na z  sąsiadami wyrastającymi na mocarstwa, przechodzi 
rozbiory, grabieże, traci niepodległość, kolejne ziemie, do-
świadcza krwawej okupacji, a  następnie kilkudziesięciu lat 
komunizmu. Obecnie jest jednym z najbiedniejszych krajów 
w Europie, bez własnego przemysłu, a nadto zadłużona po 
uszy i wewnętrznie skłócona. 

Powodem zwiększonej aktywności jezuitów w XVII-wiecz-
nej Rzeczypospolitej była kontrreformacja z  jej głównym 
celem odzyskania traconej przez Rzym pozycji na skutek 
szybkiego rozprzestrzeniania się protestantyzmu. Król Jan 
Kazimierz, wypełniający polecenia jezuitów, już w ślubowa-
niu lwowskim 1 kwietnia 1656 roku prosi Boga o pomoc „prze-
ciw nieprzyjaciołom Świętego Kościoła Rzymskiego”. Dwa 
miesiące później składa ślub wygnania arian z kraju, a w 1654 
roku podpisuje dekret nakazujący wygnanie z Rzeczypospo-
litej wszystkich cudzoziemców-innowierców. W  1658 roku 
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Sejm skazuje braci polskich na wygnanie z Rzeczypospolitej, 
a wkrótce wprowadza karę śmierci za odstępstwo od katolicy-
zmu (1668). W 1712 roku protestanci zostają wykluczeni z Se-
natu, a w 1734 z Sejmu. Prawda o zdradzie Chrystusa przez 
papieski Rzym i demaskowanie antychrystowego maryjnego 
kultu nie mogły rozprzestrzeniać się w Rzeczypospolitej. Król  
Jan Kazimierz, wierny sługa Maryi, po abdykacji okradł skar- 
biec koronny, wywiózł go do Francji, gdzie zamieszkał w do-
chodowym opactwie i ponownie włożył szaty duchowne. Przez  
historyków jest oceniany jako jeden z najgorszych władców 
Rzeczypospolitej.

Pierwsze znane na ziemiach polskich objawienie się zjawy 
Maryi nastąpiło w  1079 roku na cmentarzu w Górce Klasz-
tornej koło Łobżenicy. Jak podaje benedyktyńska Kronika 
Konwentu Ojców Bernardynów w Górce Klasztornej, w gaju 
dębowym rosnącym na cmentarzu „najjaśniejsza Maryja 
Panna raczyła się objawić nad studzienką obecnego cmen-
tarza… w  żywej postaci jaśniejącej niebieskim blaskiem, 
trzymając na łonie Boskie Dzieciątko. Studnia ta była wyko-
pana przez pasterzy dla pojenia bydła. Objawienie to widział 
jeden z pasterzy, pilnujący swego bydła, który to przerażo-
ny tak wielkim blaskiem, upadł na ziemię. A skoro podniósł 
oczy i ujrzał niewysłowiony majestat i chwałę Matki Bożej, 
z  jak najwyższą czcią oddał Jej pokłon pełen uwielbienia... 
To samo uczyniły nieme i nierozumne zwierzęta, klęcząc na 
ziemi i schylając swe karki dla uczczenia wielkiej Pani nie-
ba i  ziemi. Ponieważ dość długo trwało to święte widzenie, 
wspomniany pasterz pobiegł do najbliższej wsi zwanej Rata-
je, oddalonej o jedną milę włoską [1,5 km], i opowiedział prze-
dziwne sprawy Boże. Stamtąd wielki tłum ludu przyszedł 
i zobaczył ciągle jeszcze klęczące bydlęta” [za: Objawienia Mat-
ki Boskiej w Gietrzwałdzie, WWD, Olsztyn 2006, przedruk z 1883 r.]. 

Miejsce objawienia się na cmentarzu Maryi miało potem 
zasłynąć tak wieloma cudami oraz uzdrowieniami po wypi-
ciu wody z  cmentarnej studzienki, że zewsząd przybywał 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1712
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„ogromny tłum”, modląc się i czcząc „Najłaskawszą Matkę 
z Dzieciątkiem na łonie”. Szybko postawiono tam drewnia-
ny kościół, który z  czasem przemieniono w  sanktuarium 
maryjne. W 1965 roku prymas Stefan Wyszyński ukorono-
wał w nim obraz Maryi. Na niewiele to się jednak zdało, po-
nieważ Watykan dotąd nie ogłosił za autentyczne objawień 
Maryi w Górce Klasztornej z „klęczącymi bydlętami”. I nie 
musi tego czynić, ponieważ kult Maryi w tym miejscu cały 
czas się rozwija. 

Spośród wszystkich znanych objawień maryjnych, któ-
re podobno miały miejsce w Polsce, czyli w Sierpcu (1483), 
Skępem (1490), Chłopicach (1490), Rzeszowie (1513), Leżajsku 
(1590), Janowie Lubelskim (1639, 1645), Krasnobrodzie (1640), 
Licheniu (1813), Gietrzwałdzie Warmińskim (1877), Szczyrku 
(1894), Nowej Osuchowej (1910), Watykan uznał za autentycz-
ne tylko objawienia w Gietrzwałdzie. 

Zobaczmy, jak one wyglądały. W  Gietrzwałdzie kult 
„Matki Boskiej” datuje się od drugiej połowy XIV wieku – 
związany jest z kultem piety, a potem z kultem obrazu Ma-
ryi. Zjawa podająca się za Maryję objawiła się rzekomo 
dwóm dziewczynkom – Justynie Szafrańskiej (lat 13) i Barba-
rze Samulowskiej (lat 12), ukazując się im w „jawieniach” przez 
trzy miesiące, także na cmentarzu, tylko na klonie, a potem 
jeszcze dwóm kobietom. Jak głosi miejscowa tradycja, Ma-
ryja siedziała na złocistym tronie udekorowanym perłami. 
Łącznie ukazała się im 160 razy! Kiedy miejscowy ksiądz 
zauważył duże różnice w relacjach dziewczynek opowiada-
jących o tym, co powiedziała im Maryja, przestał wierzyć 
w autentyczność „zjawień” i zabronił wiernym przychodzić 
na cmentarz pod klon. 

Starsi mieszkańcy wioski razem z rodzicami dziewczynek 
natychmiast udali się do księdza i  przekonywali, że dzieci 
widziały prawdziwą Maryję, choć oni sami jej nie widzie-
li. W  końcu ksiądz odwołał zakaz. Osobliwością objawień 
w  Gietrzwałdzie było jednak to, że wszystkie cztery osoby 
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(dwie dziewczynki i  dwie kobiety) jednocześnie doświad-
czały demonicznych objawień Maryi – o czym powiedziała 
im zjawa przedstawiająca się jako „prawdziwa” Maryja. Wy-
jaśniła im, że szatan przybrał jej postać, aby schwytać je 
w swoje sidła. Od tej chwili były już pewne, która Maryja jest 
prawdziwa, a która fałszywa. 

Kiedy dziewczynki zapytały zjawę: „czego żądasz Matko 
Boża”, ta odpowiedziała, że żąda, aby wszyscy ludzie trzy 
razy dziennie odmawiali do niej różaniec, w  tym wszyscy 
chorzy, jeśli chcą być uzdrowieni. Ponadto zażądała, aby na 
tym miejscu postawiono jej kapliczkę z figurą „Niepokalanej 
Panny”, od ludzi – modlitw za umarłych, a od dzieci nieza-
niedbywania uczestnictwa w mszach z powodu obowiązków 
szkolnych. 

Wieść o Maryi ukazującej się na cmentarzu w Gietrzwał-
dzie szybko rozeszła się po okolicy. Przybywające tłumy 
pragnęły na własne oczy zobaczyć „jawienia” dziewczynek, 
z nadzieją ujrzenia samej Maryi. Nieoczekiwanie „najświęt-
sza Maryja Panna pokazała się kilkakrotnie na czas krótki, 
bo na 3 do 5 minut tylko… i to za każdym razem ze smutkiem 
na twarzy i  oczami pełnemi łez” [za: Objawienia Matki Boskiej 
w Gietrzwałdzie, WWD, Olsztyn 2012]. Na pytanie dzieci o powód 
smutku zjawa podająca się za Maryję odpowiedziała, że są 
nim tłumy ludzi, którzy „nie przyklękają” przed nią. Za-
groziła, że „przestanie się im pokazywać, jeżeli się oni nie 
poprawią”. Groźba nie od razu zadziałała, ponieważ zgro-
madzeni nie widzieli przecież Maryi. 

Kiedy namawiani ludzie zaczęli w końcu klękać, dziew-
czynki natychmiast oświadczyły, że „rysy twarzy Najświęt-
szej Panny znowu ukazały się wesołe” [tamże]. 

Gdy dwa miesiące później na cmentarzu postawiono ka-
pliczkę z figurą Maryi, tak zadowoliła ona zjawę, że ta po-
stanowiła opuścić Gietrzwałd. W  tym dniu „Matka Boża 
zgromadziła nieprzeliczone tłumy… kościół, cmentarz, wszyst-
kie ulice i domy we wsi napełnione były nieprzejrzanemi tłu-
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mami ludzi, których liczbę w południe przynajmniej na 50,000 
ceniono… Najświętsza Panna objawiła się tak rozpromieniona 
radością i  wspaniała, jak dotąd jeszcze nigdy. Już poprzed-
niego wieczora obie starsze niewiasty widziały Najświętszą 
Pannę otoczoną niezliczonym zastępem Aniołów; w tym zaś 
dniu urodzin swoich ukazała się także obu dzieciom zstępu-
jąca z nieba w otoczeniu wielu cudnie śpiewających aniołów. 
Dwóch aniołów prowadziło Ją za ręce do Tronu, reszta zaś ota-
czała Ją… w postawie klęczącej i z złożonemi rękoma” [tamże]. 

Przed zniknięciem zjawa nakazuje dziewczynkom wstą-
pić do klasztoru i  spędzić resztę życia z  dala od ludzi. Ta-
kie polecenia Maryi wydawane potem innym osobom, w tym 
dzieciom, którym się objawia, dziwią nawet rzymskich ka-
tolików. Dlaczego Maryja nie chce, aby świadkowie jej obja-
wień i orędzi kierowanych do ludzi byli dostępni dla innych, 
lecz „usuwa świadków” do zamkniętych klasztorów? Justyna 
Szafrańska, której zjawa podająca się za „Matkę Bożą” obja-
wiła się rzekomo 160 razy, nie była jej posłuszna – w 1897 roku 
opuściła zakon, wróciła do życia świeckiego i poślubiła w Pa-
ryżu Raymonda Etienne Bigota. 

W  czasie objawień w  Gietrzwałdzie biskup warmiński 
zwołał szybko komisję teologów katolickich, która wyda-
ła pozytywną opinię o  prawdziwości objawień, nazywając 
dziewczynki i niewiasty „bezpretensjonalnymi, prostymi, na-
turalnymi i dalekimi od jakiejkolwiek przebiegłości”. To samo 
czyni powołana przez biskupa komisja lekarska składająca 
się z  trzech katolickich lekarzy, która zbadała je i orzekła, 
że „symulacja nie wchodzi w rachubę”. Sto lat później me-
tropolita krakowski kard. Karol Wojtyła oraz biskup warmiń-
ski Józef Drzazga uroczyście zatwierdzili kult objawień Ma-
ryi w Gietrzwałdzie, a w wydanym dekrecie określili je „jako 
wiarygodne, nie sprzeciwiające się wierze chrześcijańskiej” 
[za: Katolicka Agencja Informacyjna, 27.06.2017]. 

Jak dotąd jest to jedyne „wiarygodne” objawienie Maryi 
w  Polsce, innych Watykan na razie nie uznał i nie odrzucił, 
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choć minęło wiele lat, a nawet stuleci. I nie musi tego robić, po-
nieważ kult maryjny rozwija się w tych miejscach znakomicie.

Za najbardziej spektakularne objawienie Maryi na świecie 
uważa się to pierwsze. Jak głosi kościelna tradycja – oparta 
na apokryfie Breviarium Apostolorum, pochodzącym z VII 
wieku – Maryja objawiła się po raz pierwszy jeszcze za swo-
jego życia! Jak to możliwe? Dzięki darowi bilokacji, który 
zdaniem autora apokryfu miała matka Jezusa. Do zdarze-
nia miało dojść 2 stycznia 40 r. n.e. na Półwyspie Iberyjskim 
(dzisiejsza Saragossa w Hiszpanii), na którym Maria posta-
nowiła ukazać się zrozpaczonemu apostołowi Jakubowi, gło-
szącemu ponoć w Hiszpanii dobrą nowinę o Chrystusie. Choć 
hiszpańskie źródła historyczne, a nawet hiszpańska tradycja 
związana z tym rejonem nie potwierdzają takiej historii, au-
tor apokryfu zapewnia czytelników, że Jakub ewangelizował 
Hiszpanię. Miał on być jednak tak zniechęcony słabymi wy-
nikami własnej misji, że postanowił wrócić do Jerozolimy. 
Autor apokryfu pisze:

„Ten lud barbarzyński, bezbożny i niegodny nie przyjął 
błogosławionego Jakuba, nie słuchał jego nauk i nie przyj-
mował imienia Chrystusa, ale wygnał i  wypędził go z  ich 
krainy” [Ormiańska Historia Jakuba Apostoła, w: M. Starowieyski, 
Apokryfy Nowego Testamentu. Apostołowie, t. 2, cz. 2, 2007, s. 872]. 

Wtedy na ratunek apostołowi przybywa żyjąca Maria, któ-
ra dzięki darowi bilokacji „przenosi” się z Palestyny do Hisz-
panii i ukazuje się Jakubowi na niebie wśród tysiąca aniołów 
niosących kolumnę… z jej podobizną. Nakazuje też zniechę-
conemu apostołowi pozostać na miejscu i  nawracać tutej-
szych grzeszników, kierując ich do niej – zapewnia Jakuba, 
że to za jej wstawiennictwem i kultem Bóg obdarzy wszyst-
kich mieszkańców tej ziemi łaskami i błogosławieństwami. 

„Jakubie, Mój drogi synu, Najwyższy i  Wszechmogący 
Bóg Niebios wybrał ciebie, abyś w  Jego Imię poświęcił to 
miejsce, wznosząc tu kościół, w którym ludzie będą mogli – 
za Moim Matczynym wstawiennictwem  – wychwalać, wiel-
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bić, błogosławić i wysławiać Boga. On obiecał zesłać obfite 
łaski każdemu, kto z wiarą i szczerą pobożnością zwróci się 
do Niego za Moją Matczyną przyczyną… Natychmiast roz-
pocznij budowę tegoż kościoła, a  gdy ją ukończysz, wracaj 
czym prędzej do Jerozolimy” [tamże]. 

O  jaki kościół i o  jaką cześć chodzi Maryi posiadającej 
dar bilokacji, wyjaśnia ona sama:

„Synu, to miejsce jest przeznaczone do oddawania Mi 
czci. Dzięki tobie na moją pamiątkę ma tu być wzniesiony ko-
ściół. Troszcz się o tę kolumnę, na której Ja jestem... Przy tej ko-
lumnie postawisz ołtarz. W tym miejscu, przez moją modlitwę 
i  wstawiennictwo, moc Najwyższego dokonywać będzie nie- 
zwykłych znaków i cudów, szczególnie dla tych, którzy będą 
Mnie wzywać w swoich potrzebach” [za: Stanisław Biel SJ, Na Zie-
mi Boga, WAM, Kraków 2017].

Nie ma bardziej antybiblijnej nauki głoszonej przez zja-
wę Maryi w opowieściach jej adoratorów, która żąda od ludzi, 
aby do niej się modlili, ją wzywali i uczynili swoją ucieczką, 
dzięki czemu spłyną na nich Boże błogosławieństwa. Usidlony 
maryjną adoracją autor Breviarium Apostolorum przyznaje 
w istocie, że to Maria zainicjowała już za życia powstanie wła-
snego kultu i  nakazała chrześcijanom postawić jej pierwsze 
sanktuarium, oddawać jej cześć i modlić się do niej. 

Autor apokryfu pisze jeszcze, że gdy apostoł Jakub umarł 
później w Jerozolimie, jego ciało przewieziono do Hiszpanii, 
dokąd pod koniec swojego życia przybył także apostoł Pa-
weł, by głosić Chrystusa. Paweł miał zajrzeć nawet do trum-
ny z nieboszczykiem, aby potwierdzić, że leży w niej ciało 
Jakuba „Większego”. I jak zapewnia autor apokryfu, apostoł 
rzeczywiście potwierdził, że było to ciało Jakuba. 

W  piśmie propagującym kult Maryi jego autor dodaje 
pod koniec, że Jakubowi odcięto głowę, którą do Jerozolimy 
przeniósł Anioł Pański, Uczynił to w tym celu, aby Maria, 
Jakub „Mniejszy” oraz Jan (brat Jakuba „Większego”) mogli 
zbudować w Jerozolimie miejsce kultu Jakuba. 
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W zachowanym liście apostoła Jakuba próżno szukać ja-
kichkolwiek odniesień do Marii. Gdyby był jej sługą, do niej 
się modlił, ją prosił o łaski i wyznawał naukę „przez Maryję 
do Jezusa”, nie pisałby tak: 

„Jakub, sługa Boga i  Pana Jezusa Chrystusa [nie „sługa 
Maryi”], pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozpro-
szeniu… A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga 
[nie „Maryję], który wszystkich obdarza chętnie i bez wypo-
minania, a będzie mu dana… Wszelki datek dobry i wszel-
ki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości [nie „od 
Maryi” lub „przez Maryję]… Zbliżcie się do Boga [nie „do 
Maryi”], a zbliży się do was… Uniżcie się przed Panem [nie 
„przed Panią”], a wywyższy was” (Jk 1,1.5.17; 4,8.10). 

Watykan nie określił liczby wszystkich objawień ma-
ryjnych. Według niektórych źródeł może ich być nawet 20 
tysięcy, lecz Kongregacja Nauki Wiary dotąd uznała za wia-
rygodne kilkadziesiąt. Na oficjalne uznanie czekają więc setki 
objawień. Brak potwierdzenia przez Watykan autentyczności 
wielu z nich jednak wcale nie powstrzymuje rozwoju kultu Ma-
ryi w tych miejscach, wprost przeciwnie. Dlatego Rzym wcale 
się nie śpieszy z podejmowaniem w ich sprawie decyzji. Jest 
mu to na rękę – nie musi bowiem ustosunkowywać się do wielu 
objawień niedorzecznych, urągającym zdrowemu rozsądkowi 
i sprzecznych z podstawowymi naukami wiary, czy grotesko-
wych. Najważniejsze, aby kult Maryi się rozwijał. 

Jeszcze przed soborem watykańskim II Rzym rygorystycz-
nie odnosił się do prywatnych objawień i  wizji, bardziej niż 
do objawień publicznych. Kodeks prawa kanonicznego (ka-
non 1399 par. 5) zakazywał publikacji artykułów i  książek 
mówiących o takich objawieniach, a kanon 2318 groził karą 
ekskomuniki osobom, które by zakaz złamały. Jednak po 
soborze watykańskim II Paweł VI zniósł te kanony i zezwo-
lił na publikację prywatnych objawień i  wizji. Celem tego 
posunięcia było jeszcze większe rozprzestrzenienie się na 
całym świecie kultu Maryi.
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Nawet średnio zorientowana biblijnie osoba nie będzie 
miała trudności, aby dostrzec, że Maryja z objawień i Maria 
z  Ewangelii to zupełnie inne osoby, prezentujące całkowicie 
różne postawy, odmienne zachowania, inne cechy charakteru 
oraz inaczej postępujące. Pierwsza nieustannie żąda dla siebie 
czci i kultu, na sobie skupia uwagę i siebie czyni ratunkiem 
dla świata. Jej zachowanie rażąco kontrastuje z ewangeliczną 
Marią, która przyjmuje postawę uniżenia i skupia swój wzrok 
na Zbawicielu. Pokłada też nadzieję i widzi ratunek dla ludzi 
tylko w  Odkupicielu. Maryja z  objawień jest apodyktyczna, 
wojownicza, żąda dla siebie uwielbiania, stawiania jej sanktu-
ariów i nakazuje ludziom, by w niej pokładali nadzieję. Głosi 
ponadto, że tylko ona może zjednoczyć narody, zaprowadzić 
na świecie pokój i wyprosić dla ludzkości Boże łaski. I niezwy-
kle często nakazuje wierzącym tworzyć jej wizerunki, stawiać 
figury, oddawać im cześć i modlić się do niej na różańcu.

Niedostrzeganie tak rażących różnic pomiędzy tymi dwie-
ma Mariami można wytłumaczyć jedynie odrzuceniem światła 
Ducha Świętego. Nie jest to ocena osób szczerze wierzących, 
które oszukano mistyfikatorską mariologią, lecz ukazanie im 
realnego działania ducha antychrystowego, który własne dzie-
ła przypisuje Bogu. Jak w tych słowach:

„Liczne objawienia maryjne, z  których wiele legitymuje 
się znakami autentyczności, pozwalają stwierdzić, że Bóg od 
mniej więcej półtora wieku eksponuje Matkę Najświętszą jako 
wyjątkowe narzędzie swojej zbawczej aktywności” [Dogmat „so-
boru korespondencyjnego”. Rozmowa z  o. prof. Celestynem Napiórkow-
skim OFM Conv., Gość Niedzielny 81(2004) nr 33, 4-5]. 

To nie Chrystus zaczął eksponować od połowy XIX wie-
ku w  katolickich krajach zjawę Maryi. Jest to widoczne 
działanie Jego przeciwnika, który od tego właśnie czasu 
wprowadza do chrześcijaństwa na niespotykaną wcześniej 
skalę wszelkie duchy nieczyste, o których pisze Apokalip-
sa św. Jana  – spirytyzm, okultyzm, pentekostalizm, tran-
scendentalne doświadczenia przyniesione przez religie 
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i  filozofie dalekiego Wschodu, magię czy ruch New Age 
(zob. Ap 18,1-2). 

Duch ten objawiał się we wspomnianych pismach Ludwi-
ka Grigniona de Monforta i  Alfonsa de Liguoriego, także 
w tych słowach:

„Zostaniemy prędzej wysłuchani, kiedy udajemy się do 
Maryi, wzywając jej świętego imienia, niż gdybyśmy wzy-
wali imienia Jezusa naszego Zbawiciela... Wiele rzeczy... 
o  które prosimy Boga, nie są nam dane; lecz wyproszone 
u Maryi, są nam dane, gdyż ona jest nawet Królową Piekieł... 
Cała moc jest wam dana na niebie i na ziemi, aby wszyscy 
byli posłuszni rozkazowi Maryi, nawet Bóg” [za: św. Alfons de 
Liguori, Uwielbienia Maryi, Maria Vincit, Wrocław 2002]. 

Apostołowie bardzo często zwracali uwagę Kościołowi na 
świadectwa głoszone nawet przez chrześcijan, które mogą 
pochodzić od fałszywego ducha.

„Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie 
duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło 
na ten świat” (1J 4,1). Ten, który „zwodzi cały świat” (Ap 12,9), 
zwodzi również chrześcijan (Mt 24,24; 2 Kor 11,14 BP). 

Dlatego najwiarygodniejszym narzędziem pozwalają-
cym odróżnić fałszywe duchy (objawienia, wierzenia, nauki 
i świadectwa) od prawdziwych, jest Pismo Święte: 

„A  Jezus odpowiadając, rzekł im: Błądzicie, nie znając 
Pism ani mocy Bożej” (Mt 22,29); „Dziwię się, że tak prędko 
dajecie się odwieść od Tego, który was powołał w łasce Chry-
stusowej, do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko 
pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewan-
gelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nie-
ba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy 
wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!” (Ga 1,6-9); „Ci... 
przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, 
czy istotnie tak jest” (Dz 17,11); „Ale ty trwaj w  tym, czegoś 
się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego 
nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, któ-



re cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę 
w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione 
i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, 
do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był 
doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2Tm 
3,14-17); „Piotr zaś i  apostołowie odpowiadając, rzekli: Trze-
ba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29); „Do prawa i do 
świadectwa! Jeśli nie mówią zgodnie z  tym Słowem, to jest 
tak, ponieważ nie ma w nich światła” (Iz 8,20 KJV); „Siedzie-
li w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ 
sprzeciwili się słowom Bożym i pogardzili radą Najwyższego” 
(Ps 107,10-12); „Bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej 
nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę 
Pism, nadzieję mieli” (Rz 15,4).



346

Fatimska zjawa

Objawienia w Fatimie, w których zjawa podająca się 
za Maryję ukazuje się trójce dzieci (7, 8 i 10 lat), uzna-
wane są przez Rzym za najważniejsze objawienia ma-

ryjne. Katolickie komentarze tych objawień pomijają jednak 
kwestię promowania przez nie konkurencyjnej dla zbawczych 
chrystusowych cierpień fałszywej idei cierpień składanych 
przez chrześcijan Bogu jako zadośćuczynienie za grzechy lu-
dzi, ich nawrócenie i zbawienie.

Już na początku objawień zjawa Marii pyta dzieci: „Czy 
chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpie-
nia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy 
[ludzi], którymi jest obrażany i  jako prośba o  nawrócenie 
grzeszników?” [Orędzie z Fatimy. Objawienie Matki Bożej w Cova da 
Iria, 13.05.1917, <www.sekretariatfatimski.pl>]. 

Osoby wierzące w fatimskie objawienia nie uświadamiają 
sobie charakteru tych słów skierowanych do dzieci. Fatimska 
zjawa namawia bowiem dzieci, aby cierpiały za grzeszników, 
mówiąc im, że to Bóg Ojciec sprowadzi na nie wszystkie cier-
pienia. Tak odpychającego przesłania i  szydzenia z  Bożego 
miłosierdzia i  zadośćuczynnej ofiary Zbawiciela za wszyst-
kich grzeszników nie można nie zauważyć. Żadne cierpienia 
dziecka – a także dorosłego człowieka – nie mogą być zadość-
uczynieniem za grzechy ludzi, tak jak nie mogą być zadość-
uczynieniem za własne grzechy. 

Cały Nowy Testament zapewnia chrześcijan, że aktu za-
dośćuczynienia za grzechy wszystkich ludzi dokonał na 
Golgocie Jezus Chrystus w  złożonej „raz na zawsze jed-
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nej ofierze za grzechy” (Hbr 10,12), który „raz umarł dla 
grzechu” (Rz 6,9-10 UBG). Nawet orędujący obecnie w niebie 
Chrystus nie składa przed Ojcem jakichkolwiek swoich no-
wych cierpień jako zadośćuczynienie za grzechy popełniane 
teraz przez ludzi, ponieważ złożona przez Niego dwa tysią-
ce lat temu odkupieńcza ofiara oraz Jego cierpienia objęły 
wszystkie przyszłe przewinienia grzeszników. Dlatego wciąż 
są zadośćuczynieniem za grzechy. Nie trzeba nowych cier-
pień Jezusa i nowych ofiar, aby mógł On kogokolwiek dzisiaj 
zbawić i nawrócić. Tym bardziej nie mogą tego uczynić ludzie 
swoim cierpieniem. Zjawa podająca się za matkę Jezusa 
wmawia wierzącym w  jej objawienia, że mogą być współ-
odkupicielami ludzi. Ta fałszywa koncepcja pojawiła się 
w maryjnych objawieniach właśnie w czasie, gdy w Kościele 
katolickim ożywiła się dyskusja – i propaganda – o współod-
kupicielstwie Maryi. 

A więc jako Orędownik, Pośrednik i Arcykapłan Kościoła 
Jezus Chrystus nie składa siebie obecnie w  ofierze Ojcu. To 
już uczynił. A skoro tak, nie mógł też przekazać chrześcija-
nom zlecenia – i nakazać odprawianie takiego obrzędu – by 
składali Go na ołtarzach w  rzeczywistej ofierze Bogu Ojcu 
(przeistoczonego w hostię z ciałem i duszą), aby Ojciec mógł 
przebaczyć im grzechy.

Przypomnijmy te dwa znane apostolskie świadectwa:
„Takiego to przystało nam mieć arcykapłana [Chrystusa], 

świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzesz-
ników i wywyższonego nad niebiosa; który nie musi codzien-
nie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne 
grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz 
na zawsze, gdy ofiarował samego siebie” (Hbr 7,26-28); „On 
bowiem [Chrystus] jest ofiarą przebłagalną za nasze grze-
chy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata 
[teraz i w przyszłości]” (1J 2,2 BT). Na krzyżu Chrystus za-
dośćuczynił wszystkim grzechom wszystkich grzeszników, 
a  obecnie wstawia się przed Bożym tronem w  niebiańskiej 
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Świątyni za pokutującymi ludźmi, przedkładając Ojcu jedy-
nie odkupieńcze zasługi swojej ofiary i krwi. 

Tymczasem zjawa ukazująca się dzieciom wmawia im, że 
Bóg będzie zsyłał na nie cierpienia, które będą zadośćuczy-
nieniem za grzechy żyjących grzeszników i  przebłagalną 
prośbą o ich nawrócenie. To szydzenie z Jezusa Chrystusa 
przez zjawę podającą się za Jego matkę nie jest ostatnim. 

Zjawa kreśli przed dziećmi potworny obraz Boga, który rze-
komo wymyślił ideę, że przez zadawane im cierpienia będzie 
nawracał i zbawiał grzeszników, a gdy Mu je ofiarują, będą one 
przebłagalną ofiarą składaną Jemu! Jest to obraz Boga sadysty, 
który razem z Synem postastanowił w taki sposób realizować 
dzieło zbawienia grzeszników. 

Biblijna Maria powiedziałaby dzieciom zupełnie inne sło-
wa niż zjawa podszywająca się pod nią, kierując się nauką 
Pisma Świętego, a  mianowicie, że plan zbawienia ludzko-
ści, który Bóg przygotował przed założeniem świata (zob. 
1P 1,19-20; Ap 13,8; Zach 6,13 BG), wymagał czyjejś zastęp-
czej śmierci, czyli zadośćuczynienia za grzechy popełnione 
przez ludzi, co uczynić mogła tylko jedna z Osób Bóstwa. 
Dlatego Boży Syn zstąpił na ziemię, przyjął ludzkie ciało 
w jego skażonej grzechem naturze, pokonał grzech w cie-
le, nie uległ żadnej pokusie, cierpiał za winy wszystkich 
ludzi i umarł w ich zastępstwie. W ten sposób Jezus Chry-
stus zadośćuczynił Prawu, które domagało się śmierci tego, 
który je przestępuje. Boży Syn przyjął na siebie tę karę z mi-
łości do nas. To też oznacza, że nikt z ludzi nie może cierpieć 
za kogokolwiek w celu zadośćuczynienia za jego grzechy. 
Także dzieci.

Włączanie przez zjawę w tę obłąkańczą ideę dzieci świad-
czy o  wynaturzonej i  perwersyjnej osobowości tego, kto ją 
wymyślił. Realizowanie idei fatimskiej zjawy bezcześci od-
kupieńczą krew Chrystusa krwią grzeszników (a  takimi są 
wszyscy ludzie), którzy własnymi cierpieniami „zbawiają” 
innych grzeszników. Fatimska Maryja promuje de facto wiarę 
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w to, że grzesznicy zbawiają grzeszników, kiedy swoimi cier-
pieniami płacą za grzechy innych ludzi.

Ponieważ tylko Jezus wziął na siebie karę śmierci prze-
znaczoną dla ludzi za złamanie sprawiedliwego Prawa, dla-
tego tylko On mógł zadośćuczynić ich grzechom. A zatem 
tylko Jego ofiara jest zadośćuczynieniem za ich grzechy 
(płaci za nie) i  je przebacza. Bóg Ojciec nie może przyjąć 
jakichkolwiek cierpień i  ofiar składanych Mu przez ludzi 
w celu zadośćuczynienia za grzechy człowieka. Idea ofiary 
i zadośćuczynienia głoszona przez fatimską zjawę naigry-
wa się z ofiary Bożego Syna. Widać to bardzo wyraźnie.

Wiara, którą wmówiła dzieciom w Fatimie zjawa Maryi, 
przyniosła tragiczne skutki. Wiele lat po tych wydarzeniach 
ukazały się wspomnienia Łucji (jako zakonnicy) o ofiarach 
i  cierpieniach, które ona i  dwójka dzieci zadawały sobie, 
aby „składać ofiarę Panu Jezusowi na zadośćuczynienie 
za grzechy i  nawrócenie grzeszników” [Siostra Łucja opowia-
da o Fatimie, wywiad z księdzem Fuentesem z 1957 r., Portugalia 1958, 
<www.sekretariatfatimski.pl>]. 

Łucja Santos wspomina w nich m.in., że wizja piekła, jaką 
Maryja ukazała dzieciom, tak bardzo przeraziła siedmio-
letnią Hiacyntę, że jej „wszystkie kary i umartwienia wyda-
wały się zbyt małe, aby uzyskać u Boga łaskę wybawienia 
niektórych dusz”. Dlatego z jeszcze większym zapałem Hia-
cynta zadawała sobie cierpienia, aby pozyskać przychyl-
ność Boga i  zadośćuczynić grzechom ludzi. Łucja wpadła 
więc na pomysł, jak mogą razem jeszcze bardziej cierpieć 
za grzeszników: 

„Szliśmy po drodze, na której znalazłam kawałek sznura 
od wozu. Podniosłam go i dla żartu owinęłam sobie ramię. 
Zauważyłam, że ten sznur sprawia mi dotkliwy ból. Powie-
działam wtedy: »Słuchajcie, to boli, moglibyśmy się nim wią-
zać i nosić na sobie jako umartwienie z miłości do Jezusa«. 
Biedne dzieci przytaknęły memu pomysłowi i każdy z nas 
po przecięciu na trzy części owiązał go sobie wokół bioder... 
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ten rodzaj pokuty sprawiał nam okropny ból. Hiacynta czę-
sto nie mogła się powstrzymać od łez. Gdy mówiłam, aby go 
zdjęła, odpowiadała przecząco: »Nie, nie chcę go zdjąć. Ja 
chcę złożyć tę ofiarę Panu Jezusowi na zadośćuczynienie 
i za nawrócenie grzeszników«” [tamże]. 

Tak rozpoczęły się cierpienia dzieci, które uwierzyły sło-
wom zjawy. „Innym razem bawiliśmy się, zbierając po murach 
chwasty... Hiacynta, zbierając te chwasty, urwała niechcąco 
kilka pokrzyw, którymi się poparzyła, czując ból, ścisnęła 
je jeszcze bardziej w rękach i powiedziała do nas: »Patrzcie, 
znowu coś, aby czynić pokutę«. Od tej pory przyzwyczajali-
śmy się do tego, by chłostać się czasem po nogach pokrzywa-
mi, aby Bogu jeszcze jedną złożyć ofiarę. (…) Pewnego dnia 
powiedziała mi Hiacynta: »Jakby to było dobrze, gdyby moi 
rodzice byli tacy jak twoi, aby ludzie mogli mnie też bić, gdyż 
wtedy mogłabym więcej ofiar Bogu złożyć«... Mieliśmy rów-
nież zwyczaj od czasu do czasu nic nie pić przez dziewięć dni 
albo nawet przez cały miesiąc. Zrobiliśmy te ofiary w pełni 
sierpnia, kiedy upał był niemożliwy... Wracaliśmy któregoś 
dnia z modlitwy różańcowej i zbliżywszy się do stawu, który 
znajdował się przy drodze, Hiacynta rzekła: »Słuchaj, tak mi 
się chce pić i tak bardzo boli mnie głowa. Napiję się troszecz-
kę tej wody«. »Tej nie« – odpowiedziałam. »Moja matka nie 
chce, abyśmy stąd pili wodę, bo ona może nam zaszkodzić. 
Poprosimy o dobrą wodę u Marii dos Anjos«... »Nie, dobrej 
wody nie chcę. Napiję się tej. Bo zamiast złożyć Bogu ofia-
rę z pragnienia, złożę Mu ją z napicia się tej brudnej wody«. 
W  rzeczywistości woda z  tego stawu była bardzo brudna. 
Różni ludzie prali tam swą bieliznę i zwierzęta się tam ką-
pały... W  tym okresie Hiacyncie i  Franciszkowi pogorszyło 
się również. Hiacynta mówiła mi czasem: »Czuję tak wielki 
ból w piersiach, ale nie mówię nic mojej matce, chcę cierpieć 
dla Pana Jezusa na zadośćuczynienie za grzechy popełnione 
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi [sic!], za Ojca św. i za 
nawrócenie grzeszników«” [tamże]. 
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Ta ostatnia wypowiedź zawiera ważny szczegół: dzieci 
cierpią także na zadośćuczynienie za grzechy popełnione 
przeciwko Maryi! Fatimska zjawa powtarza dzieciom: „Mat-
ka Boża prosiła: »Ofiarujcie się za grzeszników i  mówcie 
często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czy-
nię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za 
zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Nie-
pokalanemu Sercu Maryi«” [tamże]. Zjawa Maryi każe zatem 
dzieciom – i ludziom – traktować siebie jak Boga, i tę, prze-
ciwko której popełnia się grzechy jak przeciwko Bogu. 

Rady fatimskiej zjawy doprowadzają w końcu do tragedii:
„Franciszek... w swej chorobie cierpiał z bohaterską cier-

pliwością... Zapytałam go pewnego dnia, na krótko przed 
śmiercią: »Franciszku, czy bardzo cierpisz? Tak, ale znoszę 
wszystko z miłości do Pana Jezusa i Matki Boskiej«... I nad-
szedł dzień jego odejścia do nieba... Hiacynta była wtedy 
już chora i jej stan pogarszał się z dnia na dzień... Jej matka 
wiedziała, jak bardzo nie lubiła mleka. Pewnego dnia przy-
niosła jej wraz z  filiżanką mleka piękną wiązkę winogron. 
»Hiacynto – rzekła – zjedz to. Jeżeli nie możesz wypić mleka, 
zostaw. A zjedz te winogrona«. »Nie, moja mamo, nie chcę 
winogron, zabierz je. Daj mi raczej mleka, wypiję je«. I nie 
okazując najmniejszej niechęci, wypiła je... Potem Hiacynta 
powiedziała do mnie: »Miałam taką ochotę na te winogro-
na i  tak mi było ciężko wypić to mleko, ale chciałam zło-
żyć Panu Jezusowi tę ofiarę«. Innego dnia powiedziała: »Tej 
nocy miałam wielkie bóle i chciałam złożyć ofiarę Panu Je-
zusowi przez nieprzewracanie się w łóżku, i dlatego wcale 
nie spałam«... W kilka dni po zachorowaniu Hiacynta dała mi 
tamten powróz, którego używała: »Przechowaj mi go... Jeżeli 
mi się polepszy, znów go chcę używać«. Ten powróz miał trzy 
węzły i był splamiony krwią” [tamże].

Hiacynta i Franciszek umarli. Podczas wywiadu Łucja 
nie wyjawia wszystkich szczegółów ich śmierci, jak również 
wszystkich ich cierpień, które sobie zadawali (możliwe, że 



352

większych od tych, jakie ona zadawała sobie). Dodała na-
tomiast, że Maryja wcześniej przepowiedziała jej śmierć 
Hiacynty i Franciszka: 

„Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak 
zostaniesz tu przez jakiś czas. Jezus chce posłużyć się tobą, 
aby ludzie Mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustano-
wić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. 
Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie” [tamże]. 

Z  tej tragicznej historii wynika, że to fatimska zjawa 
uśmierciła wycieńczone cierpieniami dzieci, wmawiając im, 
że Bóg pragnie ich cierpień, aby nawracać grzeszników i ich 
zbawić. Z kolei osobom dorosłym wmówiła, że organizowa-
nie dla niej nabożeństw różańcowych jest wolą Jezusa i że 
wszystkim osobom, które będą w nich uczestniczyć (czyli 
modlić się do niej), ona zapewni zbawienie.

„Powiedziała Ona [Maryja] zarówno do moich kuzynek, 
jak i do mnie – kontynuuje Łucja – że Bóg daje dwa ostatnie 
sposoby na ocalenie dla świata. Sposobami tymi są Różaniec 
Święty i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Są to 
dwa ostatnie sposoby, co oznacza, że nie będzie już innych... 
W Planach Boskiej Opatrzności, Bóg zawsze, przed tym jak 
ma karać świat, wyczerpuje wszystkie inne sposoby. Teraz, 
kiedy widzi On, że świat nie zwraca uwagi na żaden z nich... 
oferuje On nam w alarmie ostatni środek zbawienia – Swo-
ją Świętą Matkę. Jest to przerażające, ponieważ jeśli wzgar-
dzisz i odrzucisz ostateczne środki, to nie będziemy mieli już 
żadnego przebaczenia z Nieba... Jezus Chrystus nie pozwoli, 
abyśmy wzgardzili Jego Najświętszą Matką” [tamże]. 

Trudno uwierzyć, aby tylu chrześcijan nie poznało się na 
tym podstępie. Zjawa podająca się za matkę Jezusa twierdzi 
przecież, że nikt nie ocali świata, jak tylko ona – w modli-
twach zanoszonych do niej na nabożeństwach różańcowych 
odprawianych na jej cześć, gdyż jest ona „ostatnim środkiem 
zbawienia”! Widzimy, jak fatimska Maryja zajmuje miejsce 
Chrystusa i straszy odrzucających jej wezwanie Bogiem Oj-
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cem i Zbawicielem, którzy rzekomo im tego nie przebaczą – 
czyli, gdy ludzie zignorują jej objawienia i kult.

Zjawa Maryi sama dba o wyniesienie swojego kultu i żąda 
czci dla siebie. Mówi do dzieci:

„Widziałyście piekło, gdzie idą dusze biednych grzesz-
ników. Aby je zbawić, Bóg chce ustanowić na świecie nabo-
żeństwo do Mojego Niepokalanego Serca. Jeśli to, co mówię, 
zostanie wykonane, wiele dusz zostanie zbawionych i nasta-
nie pokój” [tamże]. 

W radiowym orędziu do Fatimy w 1946 roku, gdy legat papie-
ski koronował w Fatimie figurę Maryi na Królową Świata, Pius 
XII mówił o rozległym jej władaniu oraz władzy królestwa: 

„Złączona, jako Matka i Służebnica, z Królem męczenni-
ków w niewymownym dziele odkupienia człowieka, jest Ona 
zawsze włączona, z prawie bezmierną potęgą, w rozdawanie 
łask, które płyną z odkupienia (...). A Jej królestwo jest tak 
rozległe jak królestwo Syna Bożego, gdyż nikt nie jest wyję-
ty spod Jej władania” [Pius XII, Orędzie radiowe do Fatimskiej Matki 
Bożej, AAS 38:266, Rzym 13 V 1946].

W  świadectwie dwóch Testamentów, obejmującym pra-
wie cztery tysiące lat historii, żaden posłaniec Boga, żaden 
Jego sługa, reprezentant, prorok, nauczyciel Jego woli i apo-
stoł nie mówił o sobie, że jest nadzieją dla grzeszników. Nie 
mówiła tego również ewangeliczna Maria. Czyni to dopiero 
zjawa podająca się za Marię, która wywyższa siebie kosz-
tem Syna Bożego. Z  przekazu Biblii wiemy, że podobnie 
czynił już w niebie Lucyfer. 

Posłuchajmy jeszcze raz Łucji Santos, jak wywyższa Ma-
ryję, deprecjonując Syna Bożego, i namawia wiernych Ko-
ścioła katolickiego, aby uwierzyli, że Maryja jest jedynym 
ratunkiem dla nich i dla świata: 

„Nasza Pani wskazała nam sam korzeń wszystkich pro-
blemów na świecie, który powoduje wojny światowe i  te 
straszliwe cierpienia: grzech. Następnie dała rozwiązanie... 
przez częstą modlitwę różańcową, otrzymamy łaski, jakich 
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potrzebujemy, aby pokonać grzech. Bóg chce, abyśmy mie-
li nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i  abyśmy 
szerzyli to nabożeństwo na całym świecie. Nasza Pani po-
wiedziała: »Moje Niepokalane Serce będzie waszym schro-
nieniem i  drogą, która doprowadzi was do Boga... Chcę, 
abyście codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bo-
żej Różańcowej, aby uprosić pokój na świecie i koniec woj-
ny, gdyż tylko Ona będzie mogła wam pomóc... Każdemu, 
ktokolwiek przyjmie to nabożeństwo, obiecuję zbawienie«” 
[tamże, Siostra Łucja…, <www.sekretariatfatimski.pl>]. 

Nie Chrystus, lecz „tylko Ja będę mogła wam pomóc” i „ja 
obiecuję zbawienie każdemu”, kto weźmie udział w  moim 
kulcie, będzie się do mnie modlił i oddawał mi cześć – oznaj-
mia zjawa. Pismo Święte jasno uczy, że modlitwy do umar-
łych są znakiem sprzeniewierzenia się Bogu i Oblubieńcowi 
Kościoła, który jest jego jedynym pośrednikiem i spowied-
nikiem. Tymczasem Maryja z objawień żąda od ludzi, aby 
do niej zanosili modlitwy, a nie do Boga Ojca „w imię Chry-
stusa”, choć Jezus aż pięć razy zwracał swoim uczniom na 
to uwagę w wieczerniku, kiedy przekazywał im ostatnie na- 
uki [zob. Modlitwa w  imieniu Chrystusa, Posłaniec Sądu, Warszawa 
2020]. Amerykański religioznawca Russell Chandler, studiu-
jąc wiele objawień maryjnych, zauważył:

„Orędzia maryjne zawierają naleganie, aby recytować ró-
żaniec i ożywić dewocję ku Maryi” [R. Chandler, Doomsday: The 
End of the World, Servant Publications, Michigan 1993, s. 210].

Zobaczmy więc, do kogo zachęcali zanosić modlitwy 
apostołowie chrześcijan:

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie 
i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze 
Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec 
będzie serc waszych i  myśli waszych w  Chrystusie Jezusie” 
(Flp 4,6-7) – chrześcijanie wszystkie swoje troski i prośby po-
winni powierzać w modlitwach Bogu, a nie Maryi. Wtedy po-
kój Boży będzie strzec ich serc i myśli w Jezusie Chrystusie;
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„Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę 
się za nimi do Boga” (Rz 10,1) – nie do Maryi modli się Pa-
weł za zbawienie innych, tylko do Boga. Dla ich zbawienia 
nie składa też „zadośćuczynnych ofiar ze swoich cierpień”, 
tylko się modli;

„Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego 
bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według 
bogactwa swej chwały sprawił w  was przez Ducha swego 
wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus 
zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w mi-
łości wkorzenieni i  ugruntowani, wraz ze wszystkimi świę-
tymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, 
Wysokość i  Głębokość, i  poznać miłość Chrystusa, prze-
wyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą 
Pełnią Bożą” (Ef 3,14-20 BT) – nie przed Maryją, ale przed Bo-
giem Ojcem apostoł zginał kolana, życząc każdemu chrześci-
janinowi, aby to Chrystus (a nie „Matka Boska”) zamieszkał 
w jego sercu i aby poznał niezgłębioną miłość Chrystusa;

„Tymczasem proszę was, bracia, przez Pana naszego Je-
zusa Chrystusa i przez miłość, którą nas darzy Duch Święty: 
waszymi modlitwami do Boga wspomagajcie mnie w mo-
ich zmaganiach” (Rz 15,30) – apostoł prosi Kościół w Rzy-
mie o modlitwy za niego do Boga, nie do Maryi;

„Strzeżono tedy Piotra w  więzieniu; zbór zaś modlił 
się nieustannie za niego do Boga” (Dz 12,5) – cały Ko-
ściół nieustannie modlił się za apostołem Piotrem do Boga, 
a nie do ludzi;

„A Piotr rzekł do niego:... przeto odwróć się od tej niepra-
wości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpusz-
czony zamysł serca twego; widzę bowiem, żeś pogrążony 
w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpo-
wiedział i rzekł: Módlcie się wy za mną do Pana, aby nic 
z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście” (Dz 8,24) – 
apostoł nakazuje Szymonowi modlić się do Pana, nie do lu-
dzi, i Jego prosić o odpuszczenie mu grzechu, nie człowieka; 
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„Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a  za-
mknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który 
jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, od-
płaci tobie” (Mt 6,6) – najważniejszy nauczyciel chrześcijan 
nigdy nie zalecał im modlić się do ludzi. „A wy tak się mó-
dlcie: »Ojcze nasz, któryś jest w niebie…«” (Mt 6,9-13) – 
a więc „Ojcze nasz”, a nie „Matko nasza módl się za nami”.

Jezus nie zalecał uczniom modlić się do swojej matki, gdy 
przed śmiercią przekazał im zasadę kierowania własnych 
modlitw do Boga w „imię moje”: 

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i prze-
znaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili… aby 
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię 
moje” (J 15,16); „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokol-
wiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic 
nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby ra-
dość wasza była pełna” (J 16,23-24); „O cokolwiek prosić 
będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był 
uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imie-
niu moim, spełnię to” (J 14,13-14); „Owego dnia w imieniu 
moim prosić będziecie…” (J 16,23-26). 

Zasada zanoszenia przez chrześcijan modlitw do Boga 
„w imię Chrystusa”, którą Zbawiciel przekazał uczniom, cał-
kowicie kwestionuje zasadność mariologicznej nauki „przez 
Maryję do Jezusa” wraz z modlitwami do niej. Zbawiciel prze-
kazał Kościołowi jasne zapewnienie: „O  cokolwiek byście 
prosili Ojca [bezpośrednio], da wam w imię moje” (J 16,23-
24). W  J 14,13-14 dodał, że również On będzie spełniać ich 
prośby, kiedy będą je zanosić w modlitwach do Niego (bez-
pośrednich), aby Ojciec był uwielbiony. Wszyscy duchowni 
namawiający chrześcijan, aby modlili się do Marii i jakiego-
kolwiek człowieka, występują przeciwko Jezusowi Chrystu-
sowi i Bogu Ojcu, który posłał im Syna.

W spisanych widzeniach Łucja Santos powiedziała, że kil-
ka lat po objawieniach w Fatimie miała widzenie, w którym 
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ukazało się jej „zatroskane dzieciątko Jezus”, pytając ją, czy 
już rozpowszechniła „nabożeństwo do Najświętszej Maryi”, 
przekazane jej w Fatimie? [Widzenia Łucji – spisane w 1927 r. z na-
kazu ks. P. Aparicio, SJ, <www.sekretariatfatimski.pl>]. Odtąd jeszcze 
bardziej zaangażowała się w propagowanie wśród ludu nabo-
żeństw maryjnych. Podobnie robili katoliccy duchowni.

Przyznał to Pius XI (1857–1939): „Jasne jest, że wielu bi-
skupów rzymskich roznieciło wśród narodów nabożeństwo 
do najmiłosierniejszej Matki, Dziewicy Maryi, Pocieszycielki 
strapionych i  Rozdawczyni wszelkich łask Bożych” [Pius XI, 
List Exstat in civitate, AAS 16:152, Rzym 1 II 1924].

„Dzieciątko Jezus” często pojawia się objawieniach ma-
ryjnych, co budzi zdziwienie nawet wśród niektórych rzym-
skich katolików, którzy wiedzą, że Jezus wstąpił do nieba 
będąc dorosłym człowiekiem. Również z  relacji apostoła 
Jana wiemy, że na dłoniach Chrystusa pozostały na zawsze 
ślady po gwoździach, podobnie w  Jego boku od włóczni 
(J 20,27). Z jakiego zatem powodu Chrystus, który jako Arcy-
kapłan Kościoła prowadzi codzienną wstawienniczo-orędow-
niczą służbę w niebiańskiej świątyni, miałby zamieniać się 
w dziecko i ukazywać komukolwiek w takiej postaci? 

Łucja powinna zobaczyć u małego Jezusa przebite dłonie 
i  ranę w Jego boku, ponieważ „dzieciątko Jezus” nie mogło 
do niej przybyć z przeszłości i opowiadać o obecnych wyda-
rzeniach. Z relacji Nowego Testamentu wiemy ponad wszelką 
wątpliwość, że w niebie nie zamieszkuje „dzieciątko Jezus”, 
tylko Orędownik i Arcykapłan Kościoła, Jezus Chrystus, któ-
ry wstawia się za nim. Jakie więc „dzieciątko” ukazało się Łucji 
i innym osobom, skoro nie był to Zbawiciel, który na oczach 
kilkuset osób wstąpił do nieba jako dorosły człowiek? 

„I  gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku nie-
bu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich 
i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? 
Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak 
przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba” (Dz 1,10-11).
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Częste ukazywanie Maryi z „dzieciątkiem Jezus” na ma-
lowidłach kościołów i  w  objawieniach ma swój powód. Taki 
obraz ma komunikować wiernym stałą zależność Chrystusa 
od „Matki Boskiej”. Przekaz jest jasny: Chrystus jest uległy 
i poddany Maryi, skazany na jej wolę, polecenia, rozkazy i jej 
posłuszeństwo. Im częściej jako „dzieciątko Jezus” będzie po-
kazywany z Maryją, tym bardziej zyskuje jej kult, a im dłużej 
pozostanie „dzieciątkiem Jezus”, tym mniej będzie kojarzony 
z Orędownikiem, Arcykapłanem i Głową Kościoła. Infantyli-
zacja Chrystusa jest głęboko wpisana w kult maryjny.

Wielu badaczy objawień maryjnych jest zdania, że są to 
sprytnie sfingowane i wymyślane historie, od początku inicjo-
wane bądź kontrolowane przez katolickich duchownych. Nie 
wyklucza to jednak możliwości pojawiania się rzeczywistych 
objawień maryjnych kreowanych przez demoniczne moce. 
Obydwa sposoby – przez kłamstwo i manipulację oraz przez 
seanse spirytystyczne – służą temu samemu: zwodzeniu ludzi. 
Jakąkolwiek przyjmiemy wersję w tej sprawie, bezsprzecznie 
wszystkie bluźnią Bogu, drwią ze zbawczych zasług Chrystu-
sa, ośmieszają Boże Słowo i zwodzą wierzących. Za obydwo-
ma sposobami stoi ten sam duch. Każdy sposób wywiedzenia 
człowieka na manowce jest dla szatana pożyteczny. Dlatego 
posługuje się on kłamstwem, manipulacją, iluzją, mistyfikacją, 
kończąc na spirytystycznych manifestacjach.

Zjawa podająca się za matkę Jezusa szczególnie upodobała 
sobie niepiśmienne i proste dzieci. Również 15-letnią Melanię 
i 11-letniego Maksyma, którzy 19 września 1846 roku pilnowali 
krów na hali góry Planeau w La Salette we Francji. Dzieci uj-
rzały zjawę Maryi siedzącą wewnątrz jasnej kuli. W później-
szych pamiętnikach (w tzw. Włoskiej autobiografii) Melania 
przyzna, że już jako dziesięcioletnia dziewczynka widywała 
„niezwykłe rzeczy”, w tym ludzi w czyśćcu. Ona również za-
pragnęła cierpieć za wszystkich grzeszników: 

„Pewnego dnia, gdy pasąc krowy swej gospodyni, byłam 
zajęta myślami o  nieskończonym miłosierdziu mego Naj-
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wyższego Dobra, ogarnęło mnie gorące pożądanie zbawienia 
wszystkich dusz, pragnęłam cierpieć za wszystkich grzesz-
ników, aby porzucili grzech”  [Paul Gouin, Pasterka z  La Salette, 
WAM, Kraków 1983, s. 46].

Także zjawa z La Salette ma upodobanie w ukazywaniu 
Chrystusa jako srogiego i  nieprzychylnego ludziom. Tak 
powiedziała do dzieci:

„Jeśli mój lud się nie opamięta, pozwolę, aby ręka Syna mego 
spadła nań; a jest ona tak silna, tak ciężka, że nie utrzymam jej 
już dłużej. Jakże już długo cierpię za was” [za: Artur Sporniak, Pa-
radoksy objawień maryjnych, Tygodnik Powszechny nr 16/2000].

A więc zjawa daje jasno do zrozumienia, że to ona jest źró-
dłem miłosierdzia, a „głównym zadaniem Chrystusa jest ka-
ranie nas za grzechy. Zresztą niekoniecznie za nasze grze-
chy, bowiem ostrzeżenie to… zakłada odpowiedzialność 
zbiorową” [tamże].

Już Ludwik Maria Grignion de Montfort pisał, że tronem 
miłosierdzia dla katolików jest Maryja: 

„Jest ona dla nas Tronem miłosierdzia, bowiem nie mo-
żemy zbliżyć się do Jezusa inaczej jak tylko przez Maryję, 
i dlatego nie możemy widzieć Jezusa ani z Nim rozmawiać 
jak tylko za pośrednictwem Maryi” [L.M. Grignion de Montfort, 
Traktat…, Ruch Maryjny, Częstochowa 1983, s. 38]. 

Za zjawą Maryi i jezuitą podobnie mówiła Łucja, dodając, 
że jest ona nawet tronem przebaczenia i „drzwiami do nieba”:

„Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, naszej 
Najświętszej Matki, polega na uważaniu Jej za tron miło-
sierdzia, dobroci i przebaczenia, i jako pewne drzwi do wej-
ścia do nieba” [Siostra Łucja opowiada o Fatimie, wywiad z  1957 r. 
z księdzem Fuentesem, Portugalia 1958, <www.sekretariatfatimski.pl>]. 

Zjawa z La Salette ukazała Chrystusa w niekorzystnym 
świetle, a siebie w pozytywnym także w tej wypowiedzi:

„Chcąc, by Mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona 
ustawicznie Go o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie. 
Choćbyście nie wiem jak się modlili i nie wiem, co czynili, 



nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu, którego się dla was 
podjęłam” [za: ks. Augustyn Hamielec MS, La Salette, opis Objawie-
nia i sens Orędzia, Kraków 1985]. 

Maryja straszy zatem wiernych Kościoła katolickiego („mój 
lud”) Jezusem Chrystusem, sugerując, że chce On ich ukarać 
i opuścić, i  już dawno by to zrobił, gdyby nie jej ustawiczne 
prośby. Czyni im też wyrzut, że nie doceniają należycie jej 
trudu wstawiania się za nimi i  „powstrzymywania ciężkiego 
ramienia Syna”, które jednak w  każdej chwili może na nich 
opuścić. Oto orędzia rzekomej matki Jezusa – Odkupiciela.
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Maryja i koniec świata

Najstarsze objawienie maryjne uznane oficjalnie  
przez Kościół rzymski pochodzi z XVI wieku – Mary-
ja miała się ukazać azteckiemu chłopu Juanowi Diego 

(tzw. objawienie w Guadalupe). Prawdziwa manifestacja ob-
jawień Maryi pojawia się jednak w drugiej połowie XIX wie-
ku, aby w następnym stuleciu objąć wszystkie kontynenty. 
Zjawa podająca się za Marię objawia się nawet wyznaw-
com innych religii, którzy następnie przyjmują katolicyzm.  
To nie przypadek, że liczba objawień maryjnych wzrasta 
wraz z rozwijanym przez Watykan jej kultem, zwłaszcza po 
ogłoszeniu ostatnich dwóch dogmatów maryjnych. W 1984 
roku przewodniczący Kongregacji Doktryny Wiary, kardy-
nał Joseph Ratzinger (późniejszy Benedykt XVI) był pod 
ogromnym wrażeniem liczby objawień Maryi na świecie. 
Dlatego pisał: 

„Jednym ze znaków naszych czasów jest fakt, że z całego 
świata zgłasza się do Kongregacji coraz więcej informacji 
o  objawieniach Maryjnych... raporty przychodzą z  Afry-
ki i  z  innych kontynentów... Na pewno nie możemy prze-
szkadzać Bogu w mówieniu do dzisiejszego świata... przez 
nadzwyczajne znaki [Maryi]” [za: Wincenty Łaszewski, Świat ma-
ryjnych objawień, Polwen, Radom 2016]. 

W  1516 roku sobór laterański I  pod groźbą ekskomuni-
ki zakazuje publikowania treści objawień maryjnych nie-
zatwierdzonych przez Rzym. Kilkaset lat później – w 1970 
roku, niedługo po soborze watykańskim II  – zakaz ten 
znosi Paweł  VI, dając wiernym swobodę w  publikowaniu 
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treści i rozpowszechnianiu objawień maryjnych. Było to ce-
lowe działanie, mające przysłużyć się rozwojowi kultu Ma-
ryi i  wykazaniu powszechności maryjnych manifestacji we 
współczesnych czasach. Przełoży się to również na większe 
związanie wiary katolickiej z  pobożnością maryjną, którą 
przestaną kwestionować nawet najbardziej sceptyczni du-
chowni katoliccy. Przy powszechnym kulcie Maryi ostatni 
oponenci w Kościele nie będą mieć odwagi mu się sprzeciwić. 

Powiedziano już, że zatwierdzanie przez Watykan objawień 
Maryi jest świadomie odwlekane, aby początkowo lokalne ob-
jawienia i kulty maryjne mogły się rozwijać i rozprzestrzeniać, 
zdobywając serca kolejnych pokoleń rzymskich katolików. 
Zgodnie z wyznaczonym celem soboru watykańskiego II kult 
Maryi ma przeniknąć pobożność, wiarę i duchowość wszyst-
kich katolików, ogarnąć cały Kościół powszechny, a nawet 
świat. Pewne objawienia, które w rażący sposób zdradzają 
fałszerstwo, Watykan oczywiście odrzuca, co też wykorzy-
stuje, aby się uwiarygodnić i pozyskać zaufanie wiernych, 
przekonanych, że strzeże ich przed kłamstwem. Oficjalne 
odrzucenie któregoś z maryjnych objawień jest najlepszym 
sposobem na uwiarygodnienie fałszywego kultu. Taką tak-
tykę stosuje się od wieków. 

Od XX wieku spirytyzm przenika coraz mocniej świat, 
kulturę masową, religie, w tym chrześcijaństwo. Od soboru 
watykańskiego II kult Maryi zostaje wsparty charyzmatycz-
ną „Odnową w Duchu Świętym”, która jest inną nazwą zielo-
noświątkowego ruchu charyzmatycznego przyjętego przez 
Kościół katolicki. Rzymscy katolicy nie zdają sobie sprawy, 
że od tego czasu są coraz mocniej włączani w spirytystycz-
ną duchowość. 

Prawdziwym celem takiego wzrostu w  XX i  XXI wiekach 
objawień maryjnych i nabożeństw maryjnych, rozwoju poboż-
ności maryjnej oraz ucharyzmatyczniania wiary chrześcijan 
jest takie ich upowszechnienie, aby Chrystusowi przed Jego 
powrotem na ziemię trudno ich było wyrwać z  najbardziej 
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zniewalającej spirytystycznej duchowości. Doświadczenia 
o charakterze spirytystycznym są najsilniejsze i najbardziej 
zaślepiające na prawdy Słowa. Będą im ulegać nawet osoby 
niewierzące, które doświadczą lub zobaczą niewytłumaczal-
ne dla nich zjawiska i „cuda”.

Zjawa podająca się za Maryję w wielu objawieniach opo-
wiada o swojej roli w czasach końca. W objawieniach w La 
Salette oznajmiła, że „cały lud Boży będzie prosił przeba-
czenia i miłosierdzia, będzie błagał o Moją pomoc i wsta-
wiennictwo”, natomiast w objawieniach w Akita (Japonia), 
że „tylko Ja jedna mogę ocalić was przed zbliżającym 
się nieszczęściem. Ci, którzy Mi zaufają, zostaną ocale-
ni” [tamże]. Podobnie mówiła w Fatimie. Łucja Santos tak to 
opisała w rozmowie z księdzem Fuentes:

„Ojcze, diabeł zabiera się do walki decydującej przeciw 
Matce Dziewicy… Ona powiedziała mi, że diabeł zabiera się 
do walki decydującej z Matką Bożą: walka decydująca zaś jest 
walką ostateczną, gdzie się okaże, po której strony będzie 
zwycięstwo, a po której klęska… Pan Bóg teraz daje światu 
dwa ostatnie lekarstwa: Różaniec i nabożeństwo do Niepo-
kalanego Serca Maryi. A  jeśli to są ostatnie lekarstwa, to 
znaczy, że nie ma innych… w  planach Opatrzności Bożej, 
gdy Pan Bóg będzie karać świat, najpierw wyczerpane zo-
staną wszystkie inne środki do nawrócenia. A kiedy On wi-
dział, że świat zlekceważył wszystkie te środki, ofiarował mu 
ostatni środek zbawienia, swoją Najświętszą Matkę. Jeśli zaś 
wzgardzimy i odrzucimy ten ostatni środek, wtedy już nie ma 
przebaczenia dla nas, ponieważ popełniliśmy grzech, który 
Ewangelia nazywa grzechem przeciw Duchowi Świętemu 
[O.J.M. Alonso CMF, La Verdad sobre el Secreto do Fatima Centro Maria-
no, Madrid 1976, s. 103-106].

Zjawa bluźni tu jeszcze mówiąc, że osoby, które jej nie 
przyjmą, popełniają grzech przeciwko Duchowi Świętemu. 
Po raz kolejny więc traktuje siebie jak bóstwo i stawia na 
miejscu Boga. 
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W akcie „Zawierzenia świata i ludzkości Niepokalanemu 
Sercu Maryi” Jan Paweł II prosił więc Maryję o ratowanie 
ludzkości, zapewniając ją, że świat czeka na jej ratunek: 

„Nie przestawaj okazywać, że jesteś Matką wszystkich, 
świat bowiem potrzebuje Ciebie. Nowa sytuacja narodów i Ko-
ścioła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna... Potrzebują Cie-
bie narody, które niedawno odzyskały przestrzenie wolności 
i  teraz budują swoją przyszłość. Potrzebuje Ciebie Europa, 
która – od zachodu po wschód – nie zdoła odnaleźć swej praw-
dziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych 
chrześcijańskich korzeni. Potrzebuje Ciebie świat, ażeby 
położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które 
wciąż jeszcze są jego udręką... Czuwaj nad Kościołem, za-
wsze narażonym na zasadzki ducha tego świata” [Jan Paweł 
II, Rzym 13 V 1991].

Mariolodzy są głęboko przekonani, że w najtrudniejszym 
okresie historii Ziemi, która czeka ludzkość przed powrotem 
Chrystusa, Maryja odegra główną rolę w  „przygotowaniu 
świata na powrót Syna”. 

„Jeśli zwycięstwo przyjdzie, to tylko przez Maryję” – mó-
wił prymas August Hlond, kiedy w 1946 roku zawierzał Pol-
skę „Niepokalanemu Sercu Maryi”. Ludwik Grignion de 
Montfort, duchowy mistrz rzymskich mariologów oraz Jana 
Pawła II, zapewniał, że „przez Maryję rozpoczęło się zbawie-
nie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić”, dlatego Ma-
ryja objawi się w sposób szczególny w czasach ostatecznych: 

„Bóg pragnie Maryję, arcydzieło rąk swoich, w owych cza-
sach ostatnich objawić i odsłonić: Ponieważ Maryja jest drogą, 
którą Jezus Chrystus przyszedł do nas po raz pierwszy, będzie 
nią i wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie… Ponieważ 
Maryja jest środkiem pewnym, drogą prostą i  niepokala-
ną, by dojść do Chrystusa i znaleźć Jezusa przez Maryję. 
Kto znajdzie Maryję, znajdzie Życie (Prz 8,35)… Wreszcie 
musi Maryja stać się groźna jak zbrojne zastępy (Pwt 6,10), 
straszna jak wojsko gotowe do boju przeciw szatanowi i jego 
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wspólnikom, głównie w owych czasach ostatnich, gdyż sza-
tan wiedząc dobrze, że mało, o wiele mniej niż kiedykolwiek 
pozostaje czasu (zob. Ap 12,12), by gubić dusze, będzie podwa-
jać codziennie okrutne prześladowanie i  pocznie zastawiać 
straszne zasadzki na wierne sługi i na prawdziwe dzieci Ma-
ryi, które o wiele trudniej pokonać mu niż innych” [Traktat…, 
Apostolicum, Ząbki 2016, par. 50].

Ten „katolicki święty” głosi wbrew świadectwu Pisma Świę-
tego, że nie Chrystus, lecz Maryja pokona szatana:

„(…) on [szatan] nie tylko lęka się Jej więcej niż wszyst-
kich aniołów i ludzi, ale poniekąd więcej niż samego Boga… 
Bóg dał Maryi tak wielką władzę nad szatanami, że jak czę-
sto sami zmuszeni byli wyznać przez usta opętanych, więcej 
boją się jednego Jej westchnienia za jakąś duszą niż modlitw 
wszystkich świętych; więcej boją się jednej Jej groźby niż 
wszelkich innych mąk” [tamże, par. 52]. 

Zjawa Maryi uwiarygodnia się w jeszcze inny sposób, który 
części wiernym może się wydawać zaskakujący. Otóż w róż-
nych objawieniach nazywa ona Watykan miejscem panowania 
szatana, Babilonem, a  nawet Antychrystem. W  Fatimie oraz 
w  widzeniach Łucji ostrzegała Kościół przed zagrażającymi 
mu od wewnątrz niebezpieczeństwami. Wielu katolików, nie 
wyłączając teologów i  duchownych, jest głęboko przekona-
nych, że tzw. Trzecia tajemnica fatimska dotyczy właśnie tej 
kwestii i że ujawniona w 2000 roku przez Watykan była tylko 
fragmentem tejże. „Trzecią tajemnicą fatimską” zajmowało się 
szczegółowo wielu katolickich ekspertów, m.in. ksiądz Nicho-
las Gruner, dziennikarz Vittorio Messori, znany publicysta 
John Vennari, obserwator watykański Marco Tosatti, a także 
znany pisarz Antonio Socci, który w 2006 roku wydał książ-
kę pt. Czwarta tajemnica fatimska?. Twierdzą oni zgodnie, że 
Rzym ukrywa treść ostatniej tajemnicy fatimskiej, ponieważ 
mówi ona o upadku Watykanu. 

O  upadku Watykanu mówi również małej Melani zjawa 
Maryi w La Salette, w tzw. Sekrecie, zapowiadając, że papież 
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„będzie musiał wiele wycierpieć, bo przez pewien czas Ko-
ściół poddany będzie wielkim prześladowaniom; będzie to 
czas ciemności – Kościół będzie przechodził straszliwy kry-
zys... Ojciec Święty będzie bardzo cierpiał. Będę z nim aż 
do dopełnienia się jego ofiary... Rzym utraci wiarę i stanie 
się siedzibą Antychrysta. Demony powietrzne wraz z Anty-
chrystem będą czynić wielkie znaki na ziemi i na niebie...” 
[Arnaud de Lassus, Sekret Matki Bożej z La Salette o czasach ostatecz-
nych, Komorów 1997, s. 33-34]. 

Watykan uznał objawienia z  La Salette za autentyczne, 
choć nie chciał uznać samego „Sekretu”, co dla milionów ka-
tolików jest dowodem prawdziwości jego treści. 

Do upadku Watykanu nawiązuje też zjawa Maryi z Aki-
ta, która mówi: „Działanie szatana przeniknie nawet Kościół 
[rzymski], do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kar-
dynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i  bisku-
pów występujących przeciwko innym biskupom” [tamże; W. 
Łaszewski, Świat maryjnych objawień…., Radom 2016]. 

Zjawa Maryi nie ujawniła niczego nowego, mówiąc, że Wa-
tykan jest miejscem zamieszkałym przez szatana. Historia 
Rzymu z jego wielowiekowym odstępstwem od Bożych nauk, 
niemoralnością, prześladowaniami, inkwizycją, oszustwami, 
kłamstwem i manipulacją są tego jaskrawym dowodem. Nie-
którym katolikom słowa Maryi wydają się nieprawdopodob-
ne, choć dla innych dowodzą prawdziwości tych objawień, 
bo „do takiej prawdy nie jest w stanie przyznać się Watykan, 
a czyni to Maryja” – argumentują. 

Tak spektakularne krytyczne mówienie o Watykanie przez 
zjawę Maryi tylko uwiarygodnia ją w oczach wiernych, a tym 
samym wzmacnia jej kult. O to też chodzi. Większość wierzą-
cych nie odnosi krytycznych słów zjawy Maryi do papieża, 
lecz do jego watykańskiego otoczenia, w którym mają dzia-
łać loże masońskie, tajne bractwa i stowarzyszenia, moder-
nistyczni i liberalni prałaci oraz teolodzy, których celem jest 
włączenie rzymskiego Kościoła w religijny światowy synkre-
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tyzm. To oni mają tworzyć antykatolicką koalicję w Kościele, 
nazywaną koniem trojańskim, przed którym przestrzegał ka-
tolicki teolog Dietrich von Hildebrand w głośnej książce Koń 
Trojański w Mieście Boga. 

Pius XII nazwał Hildebranda XX-wiecznym doktorem Ko-
ścioła, a  Joseph Ratzinger  – jedną z  najwybitniejszych po-
staci naszych czasów. Hildebrand napisał tę książkę dwa lata 
po soborze watykańskim II na podstawie zinterpretowanych 
przez siebie tekstów soborowych. Jednak konserwatywni ka-
tolicy wątpią, by urzędujący od soboru watykańskiego II pa-
pieże nie wiedzieli, że uczestniczą w  diabelskim projekcie, 
mającym zniszczyć ostatnie stare katolickie „świętości”. Dla-
tego Antychrystem nazywają również niektórych papieży, 
zwłaszcza liberalnego papieża-jezuitę Franciszka Bergoglio, 
który porzucił wiele katolickich nauk i tradycji. 

Stojące po przeciwstawnych stronach dwie grupy wierzą-
cych nie zdają sobie sprawy, że to tylko zasłona dymna, która 
ma przykryć fakt, że Rzym jest od wieków koniem trojań-
skim” w chrześcijaństwie, a papiestwo – Antychrystem, któ-
ry zdradził Chrystusa i krzewi religijny synkretyzm. O nim 
pisał apostoł Paweł:

„Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, abyście 
nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez 
jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo 
przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj 
was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pier-
wej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek 
niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się 
ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem 
boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się 
za Boga” (2Tes 2,1-4).

Wielu rzymskich katolików widzi, że od ostatniego sobo-
ru Watykan rozbija stare katolickie nauki, liturgię i obrzę-
dy, choć nie podejrzewają oni, że to tylko część gry, w której 
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archaiczne fałszywe wierzenia są uaktualniane nowymi 
fałszywkami, odpowiadającymi współczesnym wyzwaniom 
w zwodzeniu ludzi przed powrotem Chrystusa. Inni wierzą, 
że Maryja mówiąc o  Antychryście w  rzymskim Kościele, 
ma na myśli konkretną osobę, która wyłoni się spośród hie-
rarchii kościelnej. O takim człowieku mówiła zjawa Maryi 
zakonnikowi ks. Stefano Gobbiemu (1930–2011), do którego 
miała przemawiać w specjalnych orędziach-lokucjach. Choć 
Watykan nie chce ich uznać  – jak wielu innych objawień, 
w  których jest krytykowany razem z  hierarchią  – miliony 
katolików wierzy – w tym duża grupa duchownych – że są 
prawdziwe i że zakonnik otrzymał je od Maryi.

Ta krytyka Watykanu przez zjawę Maryi szczególnie uwia-
rygadnia ją w oczach wielu wierzących. Czyni to właśnie w tych 
czasach, ponieważ zbliża się powrót Chrystusa, a w planie ra-
towania człowieka przez orędującego w niebiańskiej Świątyni 
Zbawiciela rozpoczął się ostatni okres łaski [zob. Konstanty Bulli, 
Księga Daniela, rozdz. IX, ZC, Warszawa 1966; A. Gowroń, Strażnicy nie-
biańskiej Świątyni, Posłaniec Sądu, Warszawa 2021]. 

Oto dwa przykłady z orędzi Gobbiego: 
„W Kościele osiągnie szczyt wielkie odstępstwo, które sze-

rzy się na całym świecie. Rozłam dokona się poprzez całko-
wite odejście od Ewangelii i prawdziwej wiary. Do Kościoła 
wejdzie człowiek nieprawy, który sprzeciwia się Chrystuso-
wi i nosi w swoim łonie ohydę spustoszenia...” [lokucja 539b], 
„To straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który 
sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. 
Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim 
tronie, każąc siebie adorować jako Boga” [lokucja 485g, ks. Ste-
fano Gobbi, Do kapłanów, umiłowanych synów naszej Pani, Vox Domi-
ni, Katowice 2019]. 

Watykańskiemu otoczeniu papieża nie jest oczywiście 
w smak to, że Maryja nazywa Watykan Antychrystem, dlatego 
wskazuje katolikom palcem inny obiekt mający być rzekomo 
Antychrystem. Przeczytać o tym mogą nawet w Katechizmie: 
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„Przed przyjściem Chrystusa Kościół [katolicki] ma 
przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu 
wierzących... Prześladowanie, które towarzyszy jego piel-
grzymce przez ziemię odsłoni »tajemnicę bezbożności« pod 
postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne roz-
wiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Naj-
większym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, 
czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwiel-
bia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przy-
szedł w ciele” [KKK 675]. 

Niewykluczone, że w  końcowych czasach historii Ziemi, 
przed powrotem Chrystusa, w Watykanie zostaną poświęcone 
„dla dobra sprawy” pewne grupy nim kierujące, aby pokazać 
wierzącym, że oczyszcza się on z  otoczenia liberałów i  ma-
sonów, a  nawet „zdrajców” Kościoła w  celu uwiarygodnienia 
pozycji papieża, za którego głosem podąży znowu wielu ka-
tolików. Szatan doskonale wie, że przed powrotem Chrystusa 
prawda o upadłym Babilonie reprezentowanym przez papie-
stwo (Ap 14,6-12, 18,2-4) będzie głoszona w mocy na całej ziemi, 
skutkiem czego wielu katolików opuści go. 

W różnych objawieniach zjawa Maryi mówi też zaskaku-
jąco o wiernej „małej resztce” w Kościele, która w czasach 
końca pozostanie przy niej. Mówiła o tym także Gobbiemu: 

„Niegodziwiec wejdzie do Kościoła, aby spowodować ohy-
dę spustoszenia, która znajdzie swój szczyt w  straszliwym 
świętokradztwie. Wielkie odstępstwo rozszerzy się wszędzie. 
Wtedy Moje Niepokalane Serce zgromadzi małą resztkę, 
która pozostała wierna i która – w cierpieniu, na modlitwie 
i w nadziei – będzie czekać na powrót Mojego Syna Jezusa 
w chwale” [tamże, lokucja 520h].

W scenariuszu końcowych wydarzeń realizowanych przez 
szatana, aby jak najwięcej wierzących zatrzymać w Babilo-
nie i przy kulcie Maryi, może być nawet plan poświęcenia sa-
mego papieża za wiarę w Maryję, by jego „męczeńska krew” 
zatrzymała „resztkę katolików” przy niej, Kościele i nowo wy-
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branym maryjnym papieżu. W La Salette zjawa Maryi powie-
działa, że pozostanie z „Ojcem Świętym aż do dopełnienia się 
jego ofiary”. Jak mówi się, również trzecia tajemnica fatimska 
zapowiada zabicie papieża w czasach końca. 

O „męczeńskiej” śmierci biskupa Rzymu przed powrotem 
Chrystusa za katolicką wiarę w Maryję mówił również „ksiądz 
wizjoner” i krzewiciel kultu maryjnego Jan Bosko (1815–1888), 
którego Watykan wyniósł na ołtarze w 1934 roku. Po śmierci 
papieża „męczennika” Maryja ma przewodzić nowo wybra-
nemu papieżowi: 

„Bezpośrednio po śmierci Ojca Świętego nowy Papież zaj-
muje jego miejsce przy sterze łodzi Kościoła... Nowy Papież 
po rozgromieniu wroga i przezwyciężeniu wszystkich prze-
szkód swój okręt cumuje... przy kolumnie z Najświętszym Sa-
kramentem, a z drugiej strony przy kolumnie z Najświętszą 
Niepokalanie Poczętą Dziewicą Wspomożycielką” [Sny-wizje 
św. Jana Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszaw 1987, s. 205-209]. 

Jan Bosko tak wyjaśniał tę wizję: „Zbliżają się bardzo trud-
ne momenty dla Kościoła. Dotychczasowe walki są niczym 
w porównaniu z tym, co go czeka. Wrogie okręty symbolizo-
wały prześladowców, którzy próbują zatopić statek papieski. 
Są tylko dwa sposoby, aby mógł się uratować w tym wielkim 
dramacie: Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Wspomoży-
cielki Wiernych i częsta Komunia Święta” [tamże]. 

Montfrot dodaje: „Wtedy ujrzą, o ile wiara na to pozwa-
la, tę piękną Gwiazdę Morza, by pod Jej kierunkiem, mimo 
burz i rozbojów morskich, dopłynąć szczęśliwie do portu... 
Poznają, jak bardzo potrzebują Jej pomocy i będą uciekać 
się do Niej we wszystkim, jako do swojej ukochanej Orędow-
niczki i Pośredniczki u Jezusa Chrystusa” [L. Grignon de Mon-
fort, Traktat…, Toruń 1996, s. 74].

W  La Salette  zjawa Maryi kończy swoje orędzie takim 
wezwaniem:

„(…) wzywam Moje dzieci, Moich prawdziwych czcicieli,  
tych, którzy oddali Mi siebie, bym ich doprowadziła do Mego 
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boskiego Syna, tych, których niosę, by tak rzec, w swoich ra-
mionach, tych, którzy żyją Moim duchem; wzywam wresz-
cie apostołów czasów ostatnich, wiernych uczniów Jezusa 
Chrystusa, którzy żyli pogardzając światem i samymi sobą, 
w ubóstwie i pokorze, w zapomnieniu i milczeniu, w modli-
twie i  umartwieniu, w  czystości i  zjednoczeniu z  Bogiem, 
w cierpieniu i nieznani światu. Nadszedł czas, aby się uka-
zali i  nieśli światło światu. Idźcie i  ukażcie się, jako Moje 
umiłowane dzieci. Ja jestem z wami i w was, aby wasza wiara 
była światłością, która będzie was oświecać w  tych dniach 
nieszczęśliwych… Walczcie, dzieci światłości, nieliczni, lecz 
świadomi, że czas czasów, koniec końców jest blisko” [A. de 
Lassus, Sekret Matki Bożej..., s. 35]. 

„Na końcu Moje Niepokalane Serce zatryumfuje” – doda-
je zjawa podająca się za Marię.

Zdaniem Maksymiliana Marii Kolbego, propagatora Kościo-
ła wojującego, będzie to możliwe tylko wtedy, „jeśli będziemy 
walczyć pod Jej sztandarem i  z  Nią, i  przez Nią, i  dla Niej, 
i w Niej” [List O. Maksymiliana do o. Floriana Koziury, 2 grudnia 1931]. 

Jakże to przeciwne słowa nauce Ewangelii i świadectwu ca-
łego Nowego Testamentu, które nieustannie uczy i głosi wraz 
z apostołami, że chrześcijanie walczą wyłącznie pod sztan-
darem Jezusa Chrystusa, z  Nim, w  Nim, przez Niego i  dla 
Niego, których wiele wypowiedzi tu przytoczono, jak i w po-
przednich tomach serii.

Dlatego Kolbe nawoływał wierzących do oddania się Ma-
ryi, a nie Chrystusowi, w takich słowach:

„Kiedyż to Ona zawładnie światem? Kiedy w każdym kraju 
powstanie Jej Niepokalanów i Jej »Rycerz« w każdym języku 
do każdego zawita domu, pałacu, lepianki? Kiedyż Jej meda-
lik spocznie na każdej piersi i dla Niej będzie biło każde ser-
ce na kuli ziemskiej? Uważam, że nie ma lepszego środka do 
przyśpieszenia tej błogosławionej chwili, jak gdy każdy z nas 
coraz bardziej będzie się starał pogłębić w sobie oddanie 



372

się Niepokalanej” [Do Ideału MI – Myśli św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, Niepokalanów 1996, s. 64].

Również w tych słowach, przeciwnych nauce Ewangelii:
„Niech Ona czyni z tobą, co Jej się podoba, nie krępuje się 

żadnymi ograniczeniami obowiązków matki względem dziec-
ka. Bądź Jej rzeczą, własnością, niech swobodnie cię użyje, do 
czegokolwiek zechce, bez żadnych zastrzeżeń. Właścicielką 
twoją, Panią i Królową twą absolutną” [W. Kluz OCD, Człowiek XX 
wieku św. Maksymilian Kolbe, t. 2, Niepokalanów 1992,  s. 190].

Kult Maryi i eucharystia to dla Rzymu dwie najważniej-
sze karty, którymi gra od soboru watykańskiego II w  celu 
utrzymania wierzących w Babilonie, kiedy decydują się losy 
wszystkich ludzi. Dlatego mariologia tak aktywnie szerzy 
i popularyzuje w Kościele „pobożność maryjną” z nabożeń-
stwami i  modlitwami różańcowymi do Maryi oraz „poboż-
ność Chrystusową”, rozumianą jako codzienne uczestniczenie 
w eucharystii, bez którego żaden katolik nie może mieć rzeko-
mo społeczności z Chrystusem. 

Chrześcijanie zapominają niekiedy, że szatan dobrze zna 
Pismo Święte, Boże cele, objawione Kościołowi plany i biblij-
ne proroctwa opisujące końcowe wydarzenia przed powro-
tem Chrystusa, a więc będzie je ukazywał w fałszywy sposób, 
a niektóre także imitował. Fałszowanie i mistyfikowanie Bo-
żych proroctw dobrze też widać w objawieniach i orędziach 
przekazywanych przez zjawę. 

Najazd wrogiej koalicji na Watykan i śmierć biskupa Rzy-
mu, o czym mówi część maryjnych objawień, może być na-
wiązaniem do wydarzeń opisywanych w rozdziale 17 Księgi 
Apokalipsy, lecz przedstawionych przez zjawę w fałszywy 
sposób. 

W świetle proroctwa Apokalipsy rozczarowani rzymscy ka-
tolicy oraz koalicjanci Watykanu (rządy państw, które papie-
stwo wykorzystało do swoich celów, oraz protestanci święcący 
niedzielę i wprowadzający z nim ustawy niedzielne) ruszą na 
Watykan i zniszczą go, gdy z całą wyrazistością zrozumieją, 
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że zostali przez Rzym („miasto Babilon”) oszukani i zwiedze-
ni, że występowali przeciwko Chrystusowi i Jego naukom oraz 
popierali dekret śmierci wydany na innych chrześcijanach – 
„świętych, którzy strzegą przykazań Boga i  wiary Jezusa” 
(Ap 14,12). Nastąpi to w okresie spadania na ziemię ostatnich 
plag, tuż przed powrotem Chrystusa. Dlatego w swoim gniewie 
zwrócą się przeciwko temu, który ich zwiódł  – Watykanowi 
i papieżowi [więcej w: Jonathan Dunkel, Apokalipsa, Orion plus, Radom 
2013; E.G. White, Wielki Bój, Orion Plus, ZC, 2020].

Zjawa Maryi przeinacza i  wykorzystuje biblijne proro-
cze wydarzenia po to, aby utwierdzać rzymskich katolików 
w  wierze, że to papież będzie prześladowany przez wrogą 
koalicję (choć będzie to Boży wyrok wydany na niego), a opi-
sywaną „resztką” są tylko katolicy wierni Maryi, z którą zwy-
ciężą (choć zginą, gdyż opisywaną resztką są chrześcijanie 
wierni Chrystusowi, Jego naukom i przykazaniom biblijnego 
Dekalogu).

Apostoł Jan, który za pomocą profetycznej symboliki opi-
sał zniszczenie Babilonu (Watykanu), łączy to wydarzenie 
z wylaniem na ziemię i ludzi ostatnich plag, co oznacza, że 
w tym czasie nie będzie już możliwe opuszczenie Babilonu, 
do czego tak długo Bóg wzywał ludzi: 

„Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demo-
nów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schro-
nieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż 
wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i kró-
lowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo... I usłyszałem 
inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, 
abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was 
nie dotknęły plagi na niego spadające” (Ap 18,2-4).

Kończąc ten rozdział, zacytujmy jeszcze słowa biskupa 
Rzymu, a po nich słowa apostołów Jezusa Chrystusa. 

Tak jak uczynił to w encyklice Redemptor Hominis, Jan 
Paweł II postąpił tak samo w posynodalnej adhortacji Chri-
stifideles Laici, w której wiele miejsca poświęcił Jezusowi, 
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aby na końcu powierzyć rzymskich katolików Maryi – no-
wej „nadziei ludzkości”. I tym razem posłużył się Chrystu-
sem, aby wywyższyć Maryję:

„Na zakończenie tego posynodalnego dokumentu zwra-
cam się do Najświętszej Dziewicy... moje wezwanie staje się 
modlitwą: »Najświętsza Dziewico... z  radością i  podziwem 
śpiewamy wraz z Tobą Magnificat, Twoją pieśń miłości i dzięk-
czynienia… Otwórz nasze serca na niezmierzone horyzonty 
Królestwa Bożego i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworze-
niu... Panno mężna, natchnij nas siłą ducha i ufnością w Bogu, 
abyśmy umieli przezwyciężać wszystkie przeszkody, które 
napotykamy wypełniając naszą misję... Ty, która z Apostołami 
w wieczerniku trwałaś na modlitwie, oczekując przyjścia Du-
cha Pięćdziesiątnicy, proś o nowe Jego rozlanie na wszystkich 
katolików świeckich, mężczyzn i kobiety... Amen«” [Jan Paweł II, 
Christifideles Laici, Rzym 30 XII 1988, <www.vatican.va>].

Na te słowa tak odpowiadają prawdziwi apostołowie Jezusa: 
„Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego 

wszelkie ojcostwo na niebie i  na ziemi bierze swoje imię, 
by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli 
przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym czło-
wieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach 
waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali 
pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest Szerokość i Długość, 
i Wysokość, i Głębokość, i mogli poznać miłość Chrystuso-
wą, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali 
wypełnieni całkowicie pełnią Bożą” (Ef 3,14-19) – a więc cała 
Boża pełnia znajduje się w Jezusie Chrystusie i to On, a nie 
Maryja, wypełnia duszę i serce chrześcijanina; 

„Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć 
zyskiem... Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę 
rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko le-
piej” (Flp 1,21.23) – nie Maryja, lecz Chrystus był życiem dla 
apostoła, dlatego apostoł Paweł pragnął rozstać się z ziem-
skim życiem ze względu na spotkanie z Chrystusem, a nie 
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z Maryją. Żaden z apostołów nigdy nie zachęcał chrześcijan 
do życia z Maryją i spotkania z nią; 

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, 
ale żyje we mnie Chrystus; a  obecne życie moje w  ciele 
jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował 
i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20) – w chrześcijaninie 
żyć może tylko Chrystus a nie Maryja, a całe jego życie jest 
życiem w wierze w Chrystusa. Maria za nikogo z  ludzi nie 
cierpiała i nikogo z ludzi, których nie znała, nie umiłowała. 
Mariolodzy wymyślili miłość Maryi do wszystkich chrześci-
jan, aby wzbudzić u nich powód miłości do Maryi (czyli do 
jej kultu). Jedyną miłością Oblubienicy (Kościoła) jest żyjący 
Oblubieniec (Jezus Chrystus), a nie kobieta, która leży w gro-
bie i „czeka” na zmartwychwstanie: „Zaślubiłem was bowiem 
jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czy-
stą dziewicę” (2Kor 11,2 UBG);

„Pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie” (1P 5,14)  
– apostoł Piotr nie życzy pokoju tym, którzy są w Maryi, lecz 
tym, którzy są w Chrystusie. Nie istnieje „pokój w Maryi”, po-
nieważ nie istnieje „życie w Maryi”;

„Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, 
a  za żyjących dla Boga w  Chrystusie Jezusie, Panu na-
szym” (Rz 6,11) – żyć dla Boga można tylko żyjąc w Jezusie 
Chrystusie, a zatem żyjąc dla Maryi, nie żyje się dla Boga. Tak 
mówi Boże Słowo;

„Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym Duchem” 
(1Kor 6,17) – nie z „Panią”, ale z Panem łączy się w Duchu chrze-
ścijanin. Jeśli łączy się z Panią, to łączy się z innym duchem; 

„Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy 
do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem 
wszyscy umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, 
już nie dla siebie samych żyli, lecz dla Tego, który za nich 
umarł i został wzbudzon [Chrystusa]” (2Kor 5,14-15) – nie 
miłość Maryi, ale miłość Chrystusowa ogarnia Boży Kościół. 
Dlatego żyje on dla Chrystusa, a nie dla „Królowej Niebios”; 
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„Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim 
chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim, i utwierdze-
ni w wierze” (Kol 2,6-7) – chrześcijanin przyjmuje tylko Chry-
stusa, chodzi tylko w Chrystusie, w Niego jest wkorzeniony, 
na Nim zbudowany i utwierdzony w wierze. Kult Maryi nie 
jest mu do niczego potrzebny; 

„Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa 
Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi 
dla Jezusa” (2Kor 4,5-6) – chrześcijanie głoszą Pana Chrystu-
sa, a nie „Panią Maryję”, i są sługami współbraci dla Chrystu-
sa, a nie dla Maryi; 

„Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszyst-
kich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi wraz 
z biskupami i z diakonami...” (Flp 1,1-2) – Paweł, Tymoteusz 
i wszyscy wierzący Kościoła nie są sługami Maryi, lecz Jezu-
sa Chrystusa;

„Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył [Chrystusa] i ob-
darzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na 
imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, 
i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus 
jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11)  – nie Maryję 
Bóg wywyższył na ziemi i w niebie, tylko Jezusa Chrystusa 
(zob. J 12,32, 8:28, 3,14 BWP), aby na Jego imię, a nie na imię 
Maryi zginało się wszelkie kolano. Wywyższanie Chrystusa 
przynosi chwałę Bogu, który Go wywyższył, natomiast wy-
wyższanie „Królowej Nieba” chwałę temu, który ją wywyż-
szył – biskupowi Rzymu; 

„Wierzcie w  Boga i  we Mnie wierzcie!” (J 14,1)  – wiara 
w dogmatyczną rzymską Maryję nie jest potrzebna ani do zba-
wienia, ani do życia wiary; 

„Ale wy dzięki Niemu [Bogu] jesteście w Chrystusie Je-
zusie...” (1Kor 1,30) – Bóg Ojciec posyła każdego człowieka do 
Chrystusa, a nie do Maryi (J 6,44), aby z Jego Synem, a nie 
z matką przychodził do Niego (J 14,6). To dzięki Chrystusowi – 
a nie Maryi – chrześcijanin uwierzył w Boga (1P 1,21 BW), któ-



ry pragnie, aby dziękował Mu za to przez Jezusa Chrystusa 
(Ef 5,20 BT; Rz 1,8, 7,25), a nie przez Maryję, aby wielbił i chwa-
lił Go przez Chrystusa (Hbr 13,15 BP; 1P 4,11; Rz 16,27; Jud 25), 
składał Mu ofiary przez Chrystusa (1P 2,5) i nawet przez Chry-
stusa chlubił się Bogiem (Rz 5,11) – nigdy przez Maryję. Bóg 
pragnie, aby wszystko, co chrześcijanie czynią, czynili przez 
Jezusa Chrystusa (Kol 3,17). 

Tak mówi Boże Słowo. 
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Duchowość maryjna w natarciu

T    aką myśl wypowiedział Jan Paweł II na Papie-
skim Wydziale Teologicznym Marianum w  Rzy-
mie w 1988 roku: „Na polu duchowości, która budzi  

dzisiaj szerokie zainteresowanie, mariologowie powinni uka-
zać konieczność harmonijnego włączenia »wymiaru maryj- 
nego« w jedyną duchowość chrześcijańską” [Aktualność i zadania  
mariologii, Salvatoris Mater, Licheń 1 (1999) nr 3, 140].

„W ostatnim czasie zarówno w środowisku mariologów, 
jak i teologów duchowości coraz częściej mówi się o potrze-
bie harmonijnego włączenia duchowości maryjnej w jedną 
duchowość chrześcijańską. W tym kierunku podejmowane 
są też różne studia” [B. Kochaniewicz, Stan mariologii katolickiej 
na progu trzeciego tysiąclecia, Salvatoris Mater 3(2001) nr 3, 263]. 

Mówiąc, że istnieje potrzeba i konieczność włączenia du-
chowości maryjnej w  jedną duchowość chrześcijańską, czyli 
duchowego „wymiaru maryjnego” w  wymiar chrześcijański, 
nauczyciele Rzymu przyznają de facto, że duchowość maryj-
na nie była dotąd częścią tej duchowości. Nie była, ponieważ 
„duchowość maryjna” – podobnie jak „pobożność maryjna” – 
jest pojęciem wykoncypowanym przez mariologów, niewystę-
pującym ani w wierze Kościoła wczesnochrześcijańskiego, ani 
w Piśmie Świętym. Właśnie dlatego, że nie jest ona pojęciem 
chrześcijańskim, Watykan wyznaczył mariologom zadanie, 
aby swoimi studiami „harmonijnie włączyli” fałszywy wymiar 
duchowości maryjnej do „jednej duchowości chrześcijańskiej”. 

Ksiądz Marek Chmielewski, komentując papieskie słowa 
w  artykule Maryjny wymiar duchowości katolickiej: wybór 
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czy konieczność?, stwierdza, że „w ten sposób Papież opowie-
dział się za potraktowaniem mariologii jako klucza herme-
neutycznego dla teorii i praktyki życia duchowego” [Salvatoris 
Mater, Licheń 12 (2010) nr 1-2, s. 11-23]. Jan Paweł II opowiedział się 
więc za tym, aby rzymska mariologia (z kultem maryjnym) 
stanowiła klucz w życiu duchowym katolików, a duchowość 
maryjna – ich religijną praktyką. 

Biblii nie jest znany inny wymiar duchowości niż ten 
Chrystusowy. Dlatego Duch Święty może wprowadzać chrze-
ścijan wyłącznie w  duchowość Chrystusową. Każda propo-
nowana inna duchowość jest duchowością mistyfikatorską 
i niebezpieczną. Dlatego w „duchowość Maryi” – czyli całą 
katolicką maryjną obrzędowość i kult – lansowaną od soboru 
watykańskiego II, wprowadzać może chrześcijan wyłącznie 
duch przeciwny Odkupicielowi. W  życiu apostołów i  wielu 
następnych pokoleń chrześcijan nie była potrzebna „ducho-
wość maryjna”, ponieważ całym sercem i  duchem złączeni 
byli z duchowością Chrystusową, także Maria. To jedyna du-
chowość, z którą mieli duchowy związek. Duchowość Chry-
stusowa jest tak doskonała, pełna i wystarczająca, że tylko 
duchowa pustka, która odrzuciła duchowość Chrystusową, 
mogła zaproponować „duchowość maryjną”. 

Również jedyną duchowością ludu Bożego Starego Te-
stamentu (Kościoła pierwszego Przymierza) i  jedyną ich 
duchową skałą, którą się duchowo posilali i która nieustan-
nie im towarzyszyła, był Jezus Chrystus: 

„Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi oj-
cowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy 
przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w Mojże-
szu, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam 
pokarm duchowy i  pili ten sam duchowy napój. Pili zaś 
z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus” 
(1Kor 10,1-4 BT).

Każde nauczanie o  przekazaniu rzekomo przez Boga 
Kościołowi innej duchowości aniżeli Chrystusowa jest kłam-
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stwem ducha antychrysta. Na soborze watykańskim II toczo-
no burzliwą dyskusję na temat zaproponowanego „włączenia 
mariologii w chrystologię i eklezjologię”, czemu sprzeciwiała 
się część biblistów uczestniczących w obradach. Jak to wie-
lokrotnie działo się już w  historii papieskiego zwierzch-
nictwa, tak i wtedy duch przeciwny Ewangelii zdusił głosy 
sprzeciwu. Mariolodzy rozpoczęli więc „studia harmonij-
nego włączania” kłamstwa w prawdę, do czego po soborze 
ponaglił ich jeszcze Paweł VI adhortacją Signum magnum 
(Rzym 13 V 1967), a potem Jan Paweł II – zawiedziony powol-
nym tempem „harmonijnego włączania” duchowości maryj-
nej w duchowość chrześcijańską. 

Do jakich wniosków prowadzą mariologiczne studia wszy-
wania kłamstwa w tkaninę prawdy i na jakiej argumentacji są 
budowane, pokazuje poniższy komentarz: 

„Dotychczas pobożność i  duchowość maryjną trakto-
wano w ramach wąsko pojętego kultu maryjnego jako nie-
mal odrębną przestrzeń życia eklezjalnego. Tymczasem 
w świetle teologii posoborowej... widać, że wzorczość Ma-
ryi przenika wszystkie elementy duchowości katolickiej. 
Zdaniem jednego z  czołowych współczesnych mariolo-
gów Stefano de Fioresa, jeśli przyjąć, iż życie chrześcijań-
skie jest otwarciem się na królestwo Boże, to Maryja już 
posiadła królestwo niebieskie. Jeśli chrześcijaństwo jest 
życiem w  Chrystusie, to Ona jest pierwszą chrześcijanką 
i  przewodniczką na drodze wiary... A  skoro życie chrze-
ścijańskie jest życiem w  Duchu Świętym, to Maryja jest 
pierwszym ze stworzeń, na które On zstąpił, aby uczynić 
w nim »serce nowe«. W Maryi znajdujemy więc żywą i nie-
powtarzalną syntezę życia duchowego w  jego najbardziej 
charakterystycznych aspektach... Z tego wynika, że ducho-
wość maryjna... wpisuje się w samą strukturę duchowości 
chrześcijańskiej do tego stopnia, że nie można być praw-
dziwie chrześcijaninem, nie będąc maryjnym... Z przy-
toczonych tu wypowiedzi Jana Pawła II nasuwa się wniosek, 
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że pobożność i duchowość maryjna nie tylko przenika całą 
duchowość chrześcijańską, ale stanowi jej kwintesencję... 
W  świetle powyższych rozważań, opartych na wypowie-
dziach Jana Pawła II i  środowisk najwybitniejszych teo-
logów, bezprzedmiotowym staje się pytanie o  możliwość 
wyboru lub odrzucenia duchowości maryjnej przez tych, 
którzy w Kościele katolickim pragną dążyć do doskonało-
ści... Maryjność stanowi zatem czynnik uwiarygodniający 
duchowość chrześcijańską” [tamże, Maryjny wymiar duchowo-
ści… Salvatoris Mater 12(2010) nr 1-2, 11-23].

Posoborowym mariologom najbardziej zależało na tym, 
aby przekonać wszystkich katolików, że „nie mogą być praw-
dziwie chrześcijanami, nie będąc maryjnymi” i że „duchowość 
maryjna stanowi kwintesencję duchowości chrześcijańskiej”. 
Ze „studiów najwybitniejszych mariologów” posłusznych wy-
tycznym soboru watykańskiego II i Jana Pawła II wynika, że 
„maryjność stanowi czynnik uwiarygodniający duchowość 
chrześcijańską” – czyli bez udziału w kulcie maryjnym życie 
chrześcijańskie w Chrystusie jest niewiarygodne, a zatem nie-
prawdziwe. Tak wygląda mariologia soborowych hierarchów 
przygotowana dla wiernych, których Chrystus próbuje wyrwać 
z ich mocy. 

I  kwintesencja posoborowej mariologii Rzymu, dla której 
duchowość maryjna jest podstawą egzystencji chrześcijanina: 

„Z uwagi na wzorczą rolę postaw Maryi, duchowość ma-
ryjną Hans Urs von Balthasar nazywa wprost »duchowością 
duchowości« (delle spiritualità)... duchowość maryjna sta-
nowi podstawową formę egzystencji człowieka wierzą-
cego... To stanowisko Balthazara podzielało wielu teologów 
doby posoborowej i wciąż w tym nurcie uprawia mariologię 
wielu współczesnych autorów. Wszyscy oni podkreślają, że 
duchowość maryjna, jako szczególna postawa chrześcijań-
skiej egzystencji, jest budowana na obecności i  roli Maryi 
w życiu ochrzczonego [czytaj: w jej kulcie]. Inspiratorem ta-
kiej postawy jest zaś sam Duch Święty” [tamże]. 
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Mariolodzy, którzy są głównym motorem rozwijania w ko-
ściele kultu maryjnego oraz rozpowszechniania wśród kato-
lików pobożności i  duchowości maryjnej, zuchwale mówią, 
że to Duch Święty jest inspiratorem tego działania. Nie bez 
powodu także kościelna charyzmatyczna „odnowa w Duchu 
Świętym” jest łączona z  duchowością maryjną, a  zloty jej 
wszystkich grup organizowane są na Jasnej Górze. 

Równie często używanym pojęciem przez mariologów, któ-
re wymyślili po to, by uzasadniać potrzebę obecności poboż-
ności i  duchowości maryjnej w  życiu religijnym wszystkich 
katolików, jest pojęcie „tajemnicy Maryi”. „Maryja w tajemni-
cy Kościoła”, „Maryja w tajemnicy Chrystusa”, „Maryja w ta-
jemnicy wcielenia”, „Maryja w tajemnicy paschalnej”, „Maryja 
w  tajemnicy zbawienia”, „Maryja w  tajemnicy przymierza”, 
„Maryja w  tajemnicy krzyża”, „Maryja w  tajemnicy zmar-
twychwstania” czy „Maryja w tajemnicy powrotu Chrystusa” – 
mają komunikować wiernym, że Maryja była i  jest obecna 
w każdym obszarze misji i działalności Chrystusa, z czego wy-
nikać ma, że musi być nieustannie obecna w ich życiu.

„Tajemnicą Maryi” zajmował się również Ludwik Maria 
Grignion de Montfort, wyjaśniając ją w książce o takim sa-
mym tytule. Poniżej przywołujemy kilka jego myśli, czym 
jest i jak się przejawia owa „tajemnica Maryi”:

„Najświętsza Panna zrodziła Głowę wybranych, Jezusa 
Chrystusa, dlatego też do Niej należy urabianie członków 
Tej głowy, jakimi są prawdziwi chrześcijanie; boć przecież 
matka nigdy nie rodzi głowy bez członków, ani też człon-
ków bez głowy. Kto więc chce być członkiem Jezusa Chry-
stusa, »Pełnego łaski i prawdy«, musi być urobiony łaską 
Chrystusową, ale przez Maryję… Duch Św. poślubił Naj-
świętszą Pannę i utworzył z Niej i przez Nią owo niezwy-
kłe arcydzieło, jakim jest Jezus Chrystus, Słowo Wcielone. 
Duch Św. nigdy Jej nie odtrącił i w Niej i przez Nią ciągle 
urabia dusze wybrane… Jak dziecko otrzymuje od mat-
ki pożywienie do jego słabości dostosowane, tak wybrani 
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czerpią pokarm duchowny i  siłę z  Matki Bożej… Maryja 
jest rajem Bożym, jest światem niewysłowionym, do któ-
rego Syn Boży zstąpił, by w  nim działać cuda, strzec go 
i mieć w nim upodobanie… Szczęśliwy, tysiąckroć szczę-
śliwy, komu Duch Św. wyjawił Boską tajemnicę Maryi… 
Znajdzie on w  tej najgodniejszej miłości Istocie nie tylko 
stworzenie, ale Samego Stwórcę; znajdzie Boga nieskończe-
nie wielkiego i świętego, a równocześnie nieskończenie ła-
skawego i wyrozumiałego dla słabości ludzkiej… Nie trzeba 
sobie wyobrażać – a są takie błędne zapatrywania – jakoby 
Najświętsza Panna, będąc stworzeniem, była przeszkodą na 
drodze zjednoczenia ze Stwórcą. To już nie Maryja, co żyje, 
to Sam Chrystus, Sam Bóg, żyjący w Niej. Ta Jej przemia-
na w Boga, to przebóstwienie Jej [sic!] bardziej przewyższa 
przemianę, chociażby takiego św. Pawła i innych Świętych; 
niż niebo przewyższa ziemię. Maryja została stworzona tyl-
ko dla Boga… Kto znalazł Maryję, znalazł wszelkie dobro” 
[L.G. de Montfort, Tajemnica Maryi, Potulice 1932, s. 21-28].

Jeszcze kilka rad jezuickiego mariologa, którego prace 
mocno wpłynęły na współczesną katolicką mariologię:

„(…) odnoś się do Pana naszego nie inaczej, jak za Jej 
pośrednictwem, bo nigdy Pana Jezusa nie znajdujemy Sa-
mego, tj. bez Matki Najświętszej… Przed każdym przedsię-
wzięciem staraj się zapomnieć o sobie, w zadaniach swych 
i  zamiarach unicestwiaj się przed Bogiem jako niezdolny, 
byś sam z siebie spełnił czyn nadprzyrodzony. Uciekaj się 
więc do Najświętszej Dziewicy i jednocz z Jej intencjami… 
Słowem, oddaj się jako narzędzie w Jej ręce, aby Ona w tobie 
działała i rozporządzała tobą wedle Swojego upodobania... 
Wówczas całe życie twoje wewnętrzne, wszystkie poczy-
nania duchowne od Niej zależeć będą… Wyrzecz się więc 
wszelkiej miłości własnej, która zwykle wkrada się niedo-
strzegalnie do naszej duszy i często z głębi serca powtarzaj: 
Pani moja ukochana, dla Ciebie pracuję, walczę i cierpię… 
Wśród cierpień, oschłości i udręczeń mów często: Amen – 
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niech się stanie to, czego chce moja Pani w  niebie: to dla 
mnie najlepsze” [tamże, s. 48-51].

Gdybyśmy próbowali znaleźć w Nowym Testamencie choć-
by jedną myśl apostołów poświadczającą, że dostrzegali w wie-
rze Kościoła i misji Chrystusa jakąkolwiek „tajemnicę Maryi”, 
to srodze się zawiedziemy. Nie znajdziemy w  nim nawet 
słowa „tajemnica” odniesionego do matki Jezusa. Jedyna ta-
jemnica, jaką dostrzegają i głoszą natchnieni Duchem Świę-
tym apostołowie, dotyczy Jezusa Chrystusa. Cała literatura 
apostolskiego Kościoła stanowi świadectwo Boga przekaza-
ne wszystkim pokoleniom chrześcijan, że Kościół nie po-
trzebuje „duchowości maryjnej”, „pobożności maryjnej” ani 
„tajemnicy Maryi”, a pojęcie „tajemnica Maryi w tajemnicy 
odkupienia Chrystusa” jest teologicznym wytrychem, który 
mariolodzy stworzyli po to, aby łączyć fałszywą mariologię 
z  nauką Ewangelii. Poznajmy jedyną tajemnicę, jaką zna 
i głosi Kościół apostolski:

„Oby nabrali otuchy i  zjednoczeni w  miłości doszli do 
całego bogactwa i  pełnego zrozumienia, do głębszego po-
znania tajemnicy Boga  – Chrystusa. W  Nim ukryte są 
wszystkie skarby mądrości i poznania” (Kol 2,2,3) – tajemni-
cą przenikającą wszystkie sfery wiary i duchowości chrze-
ścijan jest Jezus Chrystus. W  następnym zdaniu apostoł 
ostrzega: „A  mówię to, aby was nikt nie zwodził podstęp-
nymi wywodami” (w. 4). Wszystkie inne i ludzkie tajemnice 
wiary, duchowości i pobożności są oparte na „podstępnych 
wywodach”, szerzonych przez nauczycieli, którzy nie po-
znali „całego bogactwa tajemnicy Boga – Chrystusa”. 

„Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z  postanowieniem 
Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni 
rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę, zakrytą od wieków i od po-
koleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać 
poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej 
tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały” (Kol 
1,25-27) – nie Maryja, lecz Chrystus jest tajemnicą Boga wy-



385

pełniającą serca tych, którym dał poznać bogactwo jej chwały. 
To bogactwo sofistyczną mariologią i maryjnym kultem rugują 
z serc ludzi wierzących mariolodzy; 

„Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajem-
nicy Chrystusowej, która... teraz została przez Ducha 
objawiona jego świętym apostołom i prorokom” (Ef 3,4-
5); „A Temu, który ma moc utwierdzić was według ewangelii 
mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według obja-
wienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej, 
ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postano-
wienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, 
żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary” (Rz 16,25) – ta-
jemnicą, którą Bóg objawił swoim prorokom i  apostołom 
i która może przywieść wszystkie narody do posłuszeństwa 
wiary, jest Jezus Chrystus. Rzymscy mariolodzy próbują „ta-
jemnicą Maryi” przywieść wszystkie narody do posłuszeń-
stwa biskupowi Rzymu;

„A  bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: 
Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, 
widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzo-
no Mu na świecie, wzięty został w górę do chwały” (1Tm 3,16 
UBG)  – tajemnicą prawdziwej pobożności jest objawiony, 
zmartwychwstały i głoszony wszystkim ludziom Jezus Chry-
stus. Rozgłaszana przez mariologów „tajemnica pobożności” 
o Maryi objawionej w niepokalanym ciele, zwiastowanej po-
ganom i  wziętej w  górę do nieba, jest wyłącznie tajemnicą 
nieewangelicznej duchowości; 

„A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam 
drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystuso-
wej, z powodu której też jestem więźniem” (Kol 4,3) – celem 
głoszenia Słowa Bożego przez chrześcijan nie jest „tajemni-
ca Maryi”, lecz tajemnica Chrystusa. I z powodu tej tajem-
nicy, a nie „tajemnicy maryjnej” więziony był apostoł Paweł; 

„On pozwolił nam poznać tajemnicę swej woli zgodnie 
z powziętym co do Niego [Chrystusa] planem, aby go wy-
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konać, gdy nadejdzie pełnia czasu: aby wszystko na nowo 
zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie, i to, co w niebie, i to, co 
na ziemi” (Ef 1,8-10 BP) – Bóg dał poznać Kościołowi tajem-
nicę własnej woli, która zjednoczyć chce wszystko i wszyst-
kich z Chrystusem, a nie z Maryją;

„Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, 
ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż człon-
kami ciała jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i mat-
kę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym 
ciałem. Tajemnica to wielka, ja zaś odnoszę to do Chry-
stusa i Kościoła” (Ef 5,29-32) – chrześcijanie są członka-
mi ciała Chrystusa, które On żywi i pielęgnuje. Z Nim więc 
tworzą jedno ciało, a nie z Maryją i przez nieżyjącą Maryję. 

Rzymska mariologia niemal w  każdej maryjnej nauce 
przeciwstawia się Bożemu Słowu, które nakazuje chrześci-
janom wywyższać tylko jednego człowieka zrodzonego z ko-
biety – Jezusa Chrystusa (J 12,32, 3,14, 8,28, 5,39; Hbr 12,1-2). 
W  maryjnym kulcie i  doktrynie „przez Maryję do Jezusa” 
odsuwa ona chrześcijan od łączności i więzi z  ich jedynym 
w  niebie Orędownikiem i  Pośrednikiem (J 14,6; 1Tm 2,5-6;  
J 10,7-18; 1J 2,1-2; Hbr 7,25; Dz 4,12; Hbr 2,1-2.16-18; J 12,32; Mt 
11,28; Ga 6,14; J 7,37, 8,12, 15,4-5; Kol 2,6-7), zwodząc ich w boju 
toczonym przez Odkupiciela o  ich zbawienie (J  12,31, 14,30; 
Ap 12,9; 1J 5,19 BT; Ef 6,12 BP).

Każdy czytelnik Pisma Świętego, który nie został wcześniej 
zindoktrynowany przez rzymską mariologię, bez trudu zauwa-
ży, że tajemnicą chrześcijańskiej wiary, pobożności, duchowo-
ści, wolności, Bożej łaski, miłości i zbawienia nie jest Maryja, 
lecz Jezus Chrystus. Zobaczy, że to On jest tajemnicą obecną 
w każdej księdze Pisma Świętego (J 5,39), w każdej jej nauce 
oraz doświadczeniu wszystkich bohaterów wiary (Hbr 11,4-40), 
którzy duchowo połączeni byli jedynie z Nim. Przekona się, że 
Chrystus jest tajemnicą każdego jego zwycięstwa (2Kor 2,14), 
każdego jego dobrego uczynku i dobrej myśli (J 15,5), że bez 
Chrystusa nie wierzyłby w prawdziwego Boga, ponieważ au-
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tentyczną wiarę w ludzkich sercach może zrodzić tylko Jego 
Słowo (Rz 10,17; Ef 2,8-9; Rz 12,3; Rz 10,10 BT). Przeczyta, że to Je-
zus, a nie Maryja, jest „wszystkim i we wszystkich” wierzących 
(Kol 3,11), którzy u Niego, a nie u „Niej” piją codziennie wodę 
żywota (J 7,37-38), od Niego, a nie od „Niej” przyjmują „wszyst-
kie skarby mądrości i poznania” (Kol 2,2-3 BP). Wreszcie dowie 
się, że to Chrystus jest źródłem duchowego życia chrześcijan, 
ich codziennym chlebem wiary (J  6,53-59), źródłem radości 
i pokoju (J 14,27), codzienną „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6), 
nadzieją (J 12,32; 1Tym 4,10), któremu zawdzięczają i od którego 
otrzymują Ducha Świętego (J 15,26), pokój Boży (Flp 4,7), spo-
łeczność z Ojcem (J 17,22-23), Boże łaski i dary (J 1,16), odkupie-
nie (1P 1,18-19), przebaczenie, wstawiennictwo w niebie (1J 2,1-2; 
Hbr 8,1-2, 9,24-26) oraz życie wieczne (J 3,16). 

Moglibyśmy przytoczyć wszystkie listy apostołów, aby tyl-
ko stwierdzić, że nikt z uczniów Jezusa Chrystusa nie dzięko-
wał nigdy Maryi, nie oddawał jej czci, nie wzywał jej imienia, 
nie modlił się do niej i nie wysławiał jej. Wszyscy naśladowcy 
Chrystusa dziękują i składają cześć i chwałę wyłącznie Trójje-
dynemu Bogu. Kościół apostolski, najwierniejszy z wiernych, 
nie stworzył najmniejszych podstaw do powołania kultu Ma-
rii. Nie uczynił tego, gdyż duchową tkanką wypełniającą całe 
ciało Chrystusowe był wyłącznie Jezus Chrystus – Oblubie-
niec swojej Oblubienicy. Duchowość Chrystusowa była i jest 
jedyną duchowością, jaką żyje Oblubienica, oraz jej jedynym 
i wystarczającym duchowym pokarmem. 

„A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno 
zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do Mnie [nie „do 
Maryi”] i pije. Kto wierzy we Mnie, jak powiada Pismo, z wnę-
trza jego popłyną rzeki wody żywej” (J 7,37-38); „Ja jestem 
chlebem żywota; kto do Mnie przychodzi [nie „do Maryi”], 
nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we Mnie [nie w „Królo-
wą Nieba”], nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). 

Chrystus był duchowym pokarmem także Kościoła Stare-
go Testamentu. Powtórzmy te słowa: „A chcę, bracia, abyście 



dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obło-
kiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza 
ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam 
pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój ducho-
wy pili; pili bowiem z  duchowej skały, która im towa-
rzyszyła, a skałą tą był Chrystus” (1Kor 10,4). Nic od tego 
czasu się nie zmieniło.

Duchowość i  pobożność maryjna, propagowana i  rozpo-
wszechniana ekspansywnie przez rzymską mariologię, nie 
pochodzi więc od Boga. To obce „ciało” wprowadzone do wia-
ry powszechnego Kościoła, aby go przeobrazić w nowy du-
chowy organizm. Miliony szczerych, lecz oszukanych przez 
mariologów osób nie wie, że kult Maryi nie ma najmniejszego 
sensu przy kulcie Chrystusa, ponieważ cała chrześcijańska 
duchowość i pobożność spełnia się z woli Boga Ojca w Zbawi-
cielu, który wystarcza zbawionym na wszystkich drogach ich 
życia. Nie wiedzą też, że poza Chrystusem nie ma w innym 
człowieku nadziei, ucieczki i ratunku, nawet w matce Jezu-
sa, a lokowanie jej w niej jest oszustwem antychrysta, który 
„rzuca chwasty i życicę pomiędzy pszenicę [ziarno Boże-
go Słowa]”, aby zwodzić ludzi (zob. Mt 13,24-26).

„Wy tedy, umiłowani, wiedząc o  tym wcześniej, miejcie 
się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi 
nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego sta-
nowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana 
naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech bę-
dzie chwała teraz i po wieczne czasy. Amen” (2P 3,17-18). 





Chrystus Pokalany to kilkutomowe dzieło opisujące zuchwałą
i haniebną historię okradania Chrystusa w powszechnym kościele 

z Jego Boskich atrybutów, niezbywalnych własności i praw 
oraz zbawczych przywilejów i zasług, jakie uzyskał swoją

krwią przelaną za rodzaj ludzki.

Pierwszy tom pt. Fałszerze Dnia Pańskiego wyjaśnia, w jaki sposób  
kościół rzymsko-katolicki dokonał zmiany w biblijnym Dekalogu Boga,  

z którego usunął jedno przykazanie, inne podzielił na dwa, a nakaz święcenia 
„Soboty Pana, Boga twego” zamienił na nakaz święcenia niedzieli.

Drugi tom pt. Orędownicy Krainy Umarłych wyjaśnia, jak do wiary 
powszechnego kościoła przeniknęły wierzenia pogańskich religii, 

które zanieczyściły i całkowicie wypaczyły nauki Chrystusa 
i Pisma Świętego, m.in. wiara w nieśmiertelną duszę z modlitwami 

do i za zmarłych, w czyściec, miękki piekielne i życie pozagrobowe.

Przeczytaj lub pobierz online na stronie:    
w w w.PoslaniecSadu.pl



Poznanie przyczyn, dla których Watykan chce wymusić  
na rządach państw wprowadzenie ustaw niedzielnych zakazujących
ludziom pod groźbą kary wszelkiej pracy w niedzielę, ma kluczowe 

znaczenie dla zrozumienia najważniejszego celu, jaki od wieków realizuje 
Rzym papieży i który nie został jeszcze zakończony. Poznanie tych motywów 

i celów jest ważne również dlatego, że taki scenariusz zapowiada ostatnia 
księga Biblii  Objawienie św. Jana. Publikacja ta wyjaśnia niezwykle  

ważne zagadnienie dotyczące żyjących dzisiaj ludzi, albowiem w tym 
najtrudniejszym okresie historii ludzkości każdy człowiek będzie musiał 
dokonać wyboru najważniejszego w jego życiu autorytetu, któremu odda 

również cześć (pokłon). Czytelnik pozna rolę, jaką niedzielne „święto” 
odgrywa w Wielkim Boju o zbawienie człowieka, oraz tę najważniejszą rolę, 

jaką prawo niedzielne odegra przed powrotem Chrystusa na ziemię,  
co może się stać jeszcze za naszego życia.

Przeczytaj lub pobierz online na stronie:    
w w w.PoslaniecSadu.pl




