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Macierzyństwo Boże Maryi powodem ufności 
Drodzy Wierni, październik jest miesiącem różańca świętego. A 

różaniec z kolei jest najbardziej znaną i zalecaną modlitwą do NMP, albo 
lepiej powiedziawszy, modlitwą skierowaną przez pośrednictwo Maryi 
do Boga. Niejeden raz sama Maryja zalecała, prosiła czy żądała od 
swoich duchowych dzieci: „Odmawiajcie codziennie różaniec!”. Czy 
jednak zastanawialiśmy się, dlaczego modlitwa, zanoszona do Boga 
przez pośrednictwo Maryi, jest tak skuteczna? Dlaczego różaniec jest 
powodem tak wielkich zwycięstw nad złem czy to w dziejach narodów, 
czy poszczególnych dusz? Myślę, że odpowiedź daje nam święto 
obchodzone jedenastego października, czyli święto Macierzyństwa 
Bożego Maryi. Rozważmy naukę płynącą z tego święta. Będzie to, 
bardzo bym tego pragnął, skuteczną zachętą do praktykowania gorliwej 
modlitwy różańcowej.  

Choć mamy wiele świąt Maryjnych i wiele tytułów, pod którymi 
czcimy Niepokalaną, to pod pewnym względem to święto i ten tytuł są 
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wyjątkowe. Możemy rozważać wielkość Maryi sięgając ku początkom 
Jej przywilejów. W takim wypadku Niepokalane Poczęcie byłoby 
pierwszym, o jakim trzeba wspomnieć. Moglibyśmy też skierować swą 
myśl ku kresowi Jej życia na ziemi, a wtedy na pierwszym miejscu 
znalazłoby się Wniebowzięcie. Można by też rozważać poszczególne 
zdarzenia z Jej życia: Narodzenie, Ofiarowanie w świątyni, Narodzenie 
Pana Jezusa, życie w Nazarecie... Gdy tak czynimy w połączeniu z 
modlitwą Ave Maria, to po prostu odmawiamy różaniec. 

Niemniej tytuł Macierzyństwa Bożego Maryi jest wyjątkowy. Po 
pierwsze dlatego, że Maryja jest Matką wyjątkową, bo nie tylko poczęła 
Syna swego, nie tracąc dziewictwa, ale zachowała je podczas narodzin i 
nawet po nim. Maryja jest przecież, jak Kościół zawsze wierzył i 
nauczał, semper Virgo, zawsze dziewicą! Ten tytuł jest po drugie i 
przede wszystkim dlatego wyjątkowy, że fakt bycia Bożą Rodzicielką 
był powodem dla którego Maryja otrzymała od Boga wszystkie pozostałe 
przywileje i dary. W tym porządku zwyczajnej chronologii nie ma. Z 
powodu późniejszego Macierzyństwa Bożego, wcześniej Maryja 
niepokalanie się poczęła. Innymi słowy, aby uczynić Ją godną zostania 
Matką Bożą, Bóg zachował Ją od zmazy grzechu pierworodnego. 
Udzielił Jej negatywnej świętości, czyli tego, że Maryja nie była ani w 
chwili swego poczęcia, ani podczas swego życia na ziemi w 
jakiejkolwiek łączności z jakimkolwiek grzechem. Ta pełnia łask i darów 
Boga została Jej dana ze względu na to, że z Niej narodzić się miał Jezus, 
Syn Boży. 

To właśnie tytuł Maryi jako Matki Jezusa, jest podstawą i 
fundamentem całej tajemnicy Maryi, a co za tym idzie także naukowej, 
teologicznej refleksji nad tą tajemnicą, czyli mariologii. Maryja stała się 
bramą, przez którą Bóg zstąpił na ziemię; dała Synowi Bożemu 
człowieczeństwo. Krew Jezusa, była krwią Maryi, bo od swej Matki ją, 
gdy dojrzewał w matczynym łonie, otrzymał. Co więcej, Serce Jezusa 
można uznać za doskonałą kopię Serca Maryi, bo człowieczeństwo 
Jezusa nie miało innego źródła jak właśnie człowieczeństwo Maryi. W 
porządku duchowym, nadprzyrodzonym Matka przyjmowała dary od 
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swego Syna, ale w porządku cielesnym, przyrodzonym Syn Boży 
przyjmował dary od swej Matki. Powtórzmy, że ze względu na Boże 
Macierzyństwo, Maryja została obdarzona pozostałymi darami i 
przywilejami. Jakkolwiek wszystkie przywileje Maryi wyrażają Jej 
godność, to przecież o najwyższej Jej godności stanowi fakt, iż jest Ona 
Matką Syna Bożego. Macierzyństwo Maryi chronologicznie nie jest 
pierwsze, ale jest całej chronologii wydarzeń związanych z Maryją racją, 
powodem i celem. Stąd dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi zajmuje 
w dziejach Kościoła miejsce szczególne. Ponawiane przez wieki ataki 
różnych heretyków na katolicką naukę o Maryi zaczęły się od ataku 
upadłego biskupa Konstantynopola Nestoriusza na dogmat o Bożym 
Macierzyństwie. Obrona katolickiej nauki o Maryi przed herezjami 
rozpoczęła się na soborze efeskim od obrony dogmatu o Bożym 
Macierzyństwie. Na tym soborze Nestoriusz z powodu swej herezji 
został wykluczony z Kościoła. Były to te szczęśliwe czasy, w których 
heretyków w Kościele nie tolerowano. Herezja Nestoriusza była bardzo 
niebezpieczna bowiem pozornie stawała jakby w obronie boskości 
Jezusa. Nestoriusz odmawiał Maryi tytułu „Matka Boga”, a przyznawał 
Jej tylko tytuł „Matka Jezusa”. Sobór efeski, odpierając ten błąd, 
stwierdził: Maryja jest prawdziwie Matką Bożą, ponieważ jest Matką 
odwiecznego Syna Bożego, który stał się człowiekiem i który sam jest 
Bogiem (jest współistotny Bogu Ojcu). Innymi słowy, Maria nie mogła 
oczywiście dać swemu Synowi boskości (Kościół tak nigdy nie nauczał), 
ale jednak chłopiec, którego urodziła był odwiecznym Synem Bożym i z 
tego powodu należy się Jej tytuł Matki Bożej! Również Maryja nie 
wysłużyła Wcielenia Syna Bożego. Wcielenie Chrystusa, będące 
przyczyną wszelkiej łaski, nie mogło być wysłużone przez kogokolwiek, 
ale mimo tego to właśnie Maryję Bóg wybrał i przeznaczył na Matkę 
Bożą, na Bożą Rodzicielkę! Z wielkości i chwały Maryi powinniśmy 
czerpać radość i duchowe siły! Z wielkości i chwały Maryi powinniśmy 
być dumni! Mamy do tej radości i dumy prawo, a otrzymaliśmy je od 
samego Zbawiciela, który wisząc na krzyżu, wskazując na Maryję, 
powiedział do św. Jana: „Oto Matka Twoja”. A Jan, oprócz tego, że był 
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apostołem i przyszłym ewangelistą, stojąc pod krzyżem reprezentował 
Kościół wszystkich wieków, całą społeczność wierzących.  

       Do radości i dumy z powodu Bożego Macierzyństwa Maryi 
zachęcają nas teksty z dzisiejszej liturgii. W śpiewie międzylekcyjnym 
czytamy: „Bogarodzico Dziewico, Ten, którego cały świat nie zdoła 
ogarnąć, zamknął się w Twoim łonie, stawszy się człowiekiem”. Ta 
wielka Tajemnica naszej wiary – Maryja, jest Matką odwiecznego Syna 
Bożego, który w boskiej swej osobie połączył się z naturą ludzką, 
stawszy się człowiekiem. Antyfona na ofiarowanie mówi nam o 
cudownym poczęciu Jezusa w łonie Maryi: „Gdy poślubiona była Matka 
Jego, Maryja, Józefowi, okazało się, że poczęła z Ducha Świętego”. Nic 
dziwnego, że chrześcijanie z tak wielką ufnością udają się do Maryi z 
prośbami o wstawiennictwo. Skoro już w porządku naturalnym 
wstawiennictwo osoby bliskiej pomaga nam załatwić wiele spraw, to tym 
bardziej, w porządku łaski, który udoskonalą naturę, a jej nie niszczy. 
Najstarsza znana i w naszych czasach używana modlitwa Pod Twoją 
obronę, zwraca się właśnie do Maryi jako do Matki Bożej. Jak często 
modlimy się tymi słowy: „Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża 
Rodzicielko...” prosząc Niepokalaną o wstawiennictwo, właśnie z 
powodu jej Macierzyństwa Bożego. 

Z ufnością więc, wraz z Kościołem świętym, prośmy dobrego Boga, 
słowami kolekty z tego święta: „Boże, któryś zrządził, że za 
zwiastowaniem anielskim w żywocie Najświętszej Maryi Panny Słowo 
Twoje Ciałem się stało; pokornie błagamy, spraw, aby wspomagało nas 
wstawiennictwo Tej, w której Boże Macierzyństwo głęboko wierzymy”. 

                                                 Z błogosławieństwem kapłańskim, 
                                                                      ks. Krzysztof Gołębiewski 
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*  *  * 
AKTUALNOŚCI 

* Spotkanie duszpasterstwa rodzin  
 W pierwszą sobotę października (2 X), po Mszy śpiewanej o 
godz. 10.30, odbędzie się kolejne spotkanie duszpasterstwa rodzin. 
Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny! 
 

* Co miesięczne terminy  
 Kolejne spotkanie apologetyczne dla młodzieży odbędzie się we 
wtorek 11 października. Po wieczornej Mszy św. i różańcu, spotkamy się 
w sali wykładowej pod kościołem. Zapraszam serdecznie wszystkich 
zainteresowanych w wieku od 12 do 18 lat. 
 Kolejne zaś nauki stanowe w naszym gdyńskim kościele odbędą 
się w trzeci czwartek miesiąca (20 X) dla niewiast i w czwarty czwartek 
miesiąca (27 X) dla mężczyzn. Nauki będą głoszone po wieczornych 
Mszach św. w sali wykładowej. 
 W niedziele 23 października, w miejsce katechezy dla dorosłych 
będzie comiesięczna konferencja poświęcona duchowości 
chrześcijańskiej. 
 

* Spotkanie Krucjaty Eucharystycznej 
 Po przerwie wakacyjnej wracają też spotkania Krucjaty 
Eucharystycznej dzieci. Spotkanie zaplanowane jest na sobotę 22 
października. Spotkanie rozpoczyna się Msza świętą o godzinie 9.00.  
 

* Spotkanie duszpasterstwa młodzieży  
 Kolejne spotkanie sobotnie dla młodzież zaplanowane jest na 28 
październik. Plan spotkania będzie wyglądał mniej więcej tak:  
o godzinie 08.00 Msza św., następnie ok. 8.50 śniadanie (prowiant należy 
przygotować we własnym zakresie), po śniadaniu będzie miał miejsce 
wykład, a ok. 10.00 wspólny spacer oraz czas na rozmowy.  
 Zgłoszenia prosimy przysyłać do Ks. Krzysztofa bądź na adres e-
mail: gdynia@piusx.org.pl 
 
 

*  *  * 
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KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA 
(ciąg dalszy rozważań na temat kryzysu w Kościele 

według ks. Mateusza Gaudrona FSSPX) 
 Czy reforma obrządku Mszy świętej była świadomą 
protestantyzacją?  
 Długoletni przyjaciel Pawła VI Jean Guitton opowiedział w 1993 
r., że papież świadomie chciał znieść we Mszy to wszystko, co mogłoby 
przeszkadzać protestantom. Potwierdza to też fakt, że Paweł VI do 
współpracy przy nowym obrządku zaprosił sześciu protestanckich 
pastorów. Słynne zdjęcie pokazuje go razem z protestanckimi 
duchownymi. Jeden z nich, Max Thurian z Taizé, oświadczył później: 
„W odnowionej Mszy nie ma nic, co raziłoby ewangelickich 
protestantów”. W 1988 r. został on wyświęcony na kapłana, nie 
wyrzekłszy się wcześniej protestantyzmu.  
 Dokładny tekst wypowiedzi Jeana Guittona w dyskusji radiowej z 
19 XII 1993 r. opublikował opat Dom Gerard Calvet: „Intencją Pawła VI 
w dziedzinie liturgii, zwłaszcza gdy chodzi o Mszę, jest odnowienie 
katolickiej liturgii w taki sposób, aby była ona prawie zgodna z liturgią 
protestancką. (...) Powtarzam jednak: Paweł VI uczynił wszystko, co 
było w jego mocy, aby Mszę katolicką – abstrahując od Soboru 
Trydenckiego – upodobnić do wieczerzy protestanckiej. (...) Nie sądzę, 
żebym się mylił mówiąc, iż intencja Pawła VI i nowej liturgii noszącej 
jego imię polegała na żądaniu od wiernych większego udziału we Mszy, 
na przydzieleniu więcej miejsca Pismu św., a mniej wszystkiemu temu, 
co w niej jest magicznego, jak niektórzy mówią, co jest substancjalną, 
transsubstancjalną konsekracją, jak to mówi wiara katolicka; inaczej 
mówiąc, u Pawła VI jest ekumeniczna intencja wymazania tego 
wszystkiego, co we Mszy jest zbyt katolickie w sensie tradycyjnym – 
poprawienia tego, a przynajmniej złagodzenia, tak aby – powtarzam – 
zbliżyć Mszę katolicką do mszy kalwinistycznej”  
 Pożyteczne jest też przeczytanie książki Reforma liturgiczna 
Annibale Bugniniego, głównego twórcy Nowej Mszy, w której otwarcie 
przedstawia on swe ekumeniczne zamiary.  
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KALENDARZ LITURGICZNY 
na październik A. D. 2022 

 

1  sob. P.P. Św. Jana z Dukli, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. 
Remigiusza, Biskupa i Wyznawcy, Pierwsza sobota 
miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P. 

2 niedz. 17. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl. 
3  pn. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy, 3 kl. (P.P. W 

diec. pelplińskiej: śś. Tyrsa, Palmacjusza i Towarzyszy, 
Męczenników, 3 kl.) 

4  wt. Św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy, 3 kl. 

5  śr. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Placyda i Towarzyszy, 
Męczenników 

6  czw. Św. Brunona, Wyznawcy, 3 kl., Pierwszy czwartek 
miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o 
powołania kapłańskie 

7  pt. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, 2 kl., wsp. św. 
Marka I, Papieża i Wyznawcy, Pierwszy piątek miesiąca 
ku czci Najśw. Serca Jezusa 

8  sob. Św. Brygidy, Wdowy, 3 kl., wsp. śś. Sergiusza, Bachusa, 
Marcelego i Apuliusza, Męczenników 

9 niedz. 18. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl. 
10  pn. Św. Franciszka Borgiasza, Wyznawcy, 3 kl., wsp. 

dziękczynienia za Zwycięstwo Chocimskie nad Turkami z 
roku 1621 

11  wt. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, 2 kl. 

12  śr. dzień ferialny, 4 kl. 

13  czw. Rocznica poświęcenia kościoła Bractwa pw. 
Niepokalanego Serca N.M.P. w Gdyni (2007 r.), 1 kl. 

14  pt. Św. Kaliksta, Papieża i Męczennika, 3 kl. 
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15 sob. Św. Teresy (z Avili), Dziewicy, 3 kl. 
16 niedz. 19. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl. 

17  pn. Św. Małgorzaty Marii Alacoque, Dziewicy, 3 kl. 

18  wt. Św. Łukasza, Ewangelisty, 2 kl. 

19  śr. Św. Piotra z Alkantary, Wyznawcy, 3 kl. 

20  czw. Św. Jana Kantego, Wyznawcy, 3 kl. 
21  pt. P.P. Bł. Jakuba Strzemię, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. 

św. Hilariona, Opata, wsp. śś. Urszuli i Towarzyszek, 
Dziewic i Męczennic 

22 sob. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl. 
(P.P. W archid. warmińskiej i diec. pelplińskiej: Wsp. 
przeniesienia relikwii św. Wojciecha, Biskupa i 
Męczenika) 

23 niedz. 20. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl. 

24  pn. Św. Rafała Archanioła, 3 kl. 

25  wt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Chryzanta i Darii, 
Męczenników 

26  śr. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Ewarysta, Papieża i 
Męczennika 

27  czw. dzień ferialny, 4 kl. 
28  pt. Śś. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów, 2 kl. 

29 sob. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl. 

30 niedz. Uroczystość Chrystusa Króla, 1 kl. 

31  pn.  dzień ferialny, 4 kl. 
 

 

Porządek Mszy św. w naszym kościele przeoratowym na kolejne tygodnie podawany 
będzie w kruchcie kościoła oraz można go będzie znaleźć w internecie: 

na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl 
na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia 


