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Sl/owniczek 
 

antyfona – we Mszy św. i brewiarzu, werset Psalmów lub 
innych ksiąg Pisma Świętego, czasami ułożony współ-
cześnie, który podkreśla obchodzone święto liturgiczne 
lub bieżące czytania biblijne. 

aklamacja – formuła pochwalna na cześć Boga, wykony-
wana podczas Mszy św., np. śpiew Alleluja.  

epistoła – czytanie z listów Apostolskich, składowa część 
liturgii słowa. 

graduał – jeden ze śpiewów wykonywanych podczas Mszy 
św., poprzedza śpiew Alleluja. 

introit – pierwsza część Mszy św. w formie nadzwyczajnej 
rytu rzymskiego, wykonywany po modlitwach u stopni 
ołtarza a przed Kyrie. 

kolekta – modlitwa w milczeniu, odmawiana przed pierw-
szym czytaniem w czasie Mszy świętej. 

kompleta – modlitwa liturgii godzin, odmawiana przed 
udaniem się na spoczynek. 

nokturny – zestaw czytań na dany dzień w liturgii godzin. 
perykopa – fragment Pisma Świętego przeznaczony do czy-

tania i objaśniania podczas nabożeństwa. 
sekreta – modlitwa odmawiana przez kapłana po cichu po 

ofiarowaniu Mszy świętej. 
prefacja – hymn dziękczynny na rozpoczęcie liturgii. 
responsorium – krótka, śpiewana modlitwa w liturgii go -

dzin z refrenem.  
tractus – prosta psalmodia stosowana zamiast aklamacji 

podczas Mszy św. w Wielkim Poście i w nabożeństwach 
żałobnych.



Rok kościelny – rok liturgiczny, to przeżywa-
nie wszystkich tajemnic życia Chrystusa. Nie-

podobna nie łączyć go jak najściślej z Tajemnicą 
Odkupienia naszej Współodkupicielki, Maryi. 
Święty Anzelm wprost nie wierzył w zbawienie 
tych, którzy nie wzywali z gorącą pobożnością 
pomocy Pośredniczki wszystkich łask. 

W  czasie Adwentu, szczególnie w  Polsce, 
widzimy na ołtarzu siódmą świecę, którą 
zapala się podczas Mszy św. roratniej. Nazwa 
Mszy pochodzi od jej introitu, który zaczyna 
się od słów „Rorate cæli desuper” („Spuśćcie 
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Grudzien´ 

Niepokalana 



rosę niebiosa”) , a odprawianej o świcie ku czci 
Najświętszej Panny. Świeca ta zwana roratką, 
jest symbolem Maryi, Jutrzenki zwiastującej 
wzejście Przedwiecznego Słońca Sprawiedliwo-
ści – Jezusa Chrystusa. 

Nie jest więc zbiegiem okoliczności, lecz rze-
czą naturalną i logiczną, że zaraz na początku 
roku kościelnego, 8 grudnia, obchodzimy świę -
to Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny – najwspanialszy klejnot, który zbyt 
późno został wprawiony do korony chwały Kró-
lowej Nieba. Ogłoszenie przez Piusa IX 
w 1854 roku dogmatu o Niepokalanym Poczę-
ciu było tylko potwierdzeniem istniejącego od 
najdawniejszych czasów wierzenia, a zarazem 
zadośćuczynieniem gorącemu pragnieniu wier-
nych, wyrażonemu dawniej przez króla pol-
skiego. Oto bowiem już Zygmunt III w roku 
1642 prosił papieża Urbana VIII, „by raczył 
chwałę Niepokalanego Poczęcia papieskim 
wyrokiem zatwierdzić”. W tymże roku ojcowie 
jezuici założyli w Warszawie Kongregację Nie-
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pokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi, 
do której należeli i król Władysław IV, i dworza-
nie, i magnaci. Tenże król ufundował order Nie-
pokalanego Poczęcia. 

Śpiewane od ponad trzech stuleci, a tak popu-
larne wśród ludu polskiego godzinki do Naj-
świętszej Panny Maryi, są wyrazem od dawien 
dawna trwającej gorącej wiary w „chwałę jej 
niepojętą”. Na Wschodzie już w  VIII wie -
ku  obchodzone było święto Niepokalanego 
Poczęcia z  tą jedynie różnicą, że nie 8, lecz 
9 grudnia. Dogmatowi temu w Irlandii poświę-
cono w IX wieku dzień 3 maja, a w Anglii w XI 
stuleciu – 8 grudnia. W średniowieczu bene-
dyktyni i franciszkanie bronili Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Panny Maryi przeciwko 
innym szkołom teologicznym. 

W XV wieku papież Sykstus IV specjalnym 
dekretem ustanawia nowe święto z mocą obo-
wiązującą w  Państwie Kościelnym. Ten sam 
Ojciec Święty buduje piękną kaplicę ku czci Nie-
pokalanie Poczętej, znaną pod nazwą słynnej 
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Kaplicy Sykstyńskiej. Pierwotnie na głównej 
ścianie ołtarzowej znajdował się obraz – fresk 
Perugina, przedstawiający Wniebowzięcie Naj-
świętszej Panny Maryi, które jest przecież 
dopełnieniem i logicznym wynikiem Niepoka-
lanego Poczęcia. A któż nie zna obrazu „hisz-
pańskiego Rafaela” – Murilla, który aż 32 razy 
malował Niepokalane Poczęcie, tworząc jego 
typ ikonograficzny? 

Posłuchajmy, co mówi św. Anzelm  z Can-
terbury, benedyktyn, ten gorący czciciel Nie-
pokalanej Dziewicy w dziele „O dziewiczym 
poczęciu i  grzechu pierworodnym”: „Przy-
stało, aby promieniała czystością, ponad którą 
jedynie Bożą tylko przypuścić jeszcze można, 
Dziewica Ona, której Bóg Ojciec zawierzyć 
miał Jednorodzonego Swego w  sposób tak 
cudowny, że jako Człowiek stał się wspólnym 
i  jedynym Synem Boga i  Maryi; Dziewica, 
którą Syn wybrać miał za Matkę Swoją; Dzie-
wica w której łonie Duch Święty chciał doko-
nać Poczęcia i Narodzin Tego, w którym Sam 
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czerpie przedwieczne z Ojca i Syna pochodze-
nie Swoje”.  

Jest nie do pomyślenia, aby choć na chwilę 
Najświętsza Dziewica nosiła na sobie przekleń-
stwo Ewy, aby Królowa aniołów swoim począt-
kiem mogła być niższa od swoich poddanych, 
aby w swoim poczęciu miała być pod władzą 
szatana Niewiasta, której dziewicza stopa zdep-
tała głowę węża (Rdz 3, 15). 

Zajrzymy do mszału rzymskiego i do brewia-
rza: liturgia tego święta jest jedną pieśnią 
chwały, wznoszonej do Niepokalanej, „której 
szaty białe, jako śnieg, oblicze podobne słońcu”. 

Miarą wielkości i uroczystości tego święta 
jest wigilia z własną Mszą św., którą Leon XIII 
w 1879 roku rozszerzył na cały świat. Również 
i oktawa jest niezmiernie uroczysta. 

Podobnym uprzywilejowaniem nie może się 
poszczycić żadne inne święto Matki Bożej 
poza świętem Wniebowzięcia. 

Piękny introit z  Psalmu 66 nawołuje nas:  
„Wszyscy, co się Boga boicie, chodźcie i słuchaj-
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kup w księgarni 
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