Dogmaty Maryjne:
Niepokalana, Zawsze Dziewica
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
1. Co to są dogmaty?
 Oznaczają naukę wiary zawartą w Objawieniu, której poprawna interpretacja jest ściśle określona
 W Kościele Katolickim, dogmat wymaga od członków nieodwołalnego przylgnięcia przez wiarę
 Dogmaty ogłaszane są przez sobory wraz z papieżem lub przez samego papieża
2. Czym jest „dogmatyzm”? (wg o. Jacka Salija)
Jest to zamknięcie się w jakiejś teorii, poglądzie, formule, brak pragnienia badania rzeczywistości, obawa (!)
przed weryfikacją. Nie konfrontowanie swojej opinii z innymi, ale skupienie się na doktrynie, na literze, na
prawie, oraz co bardzo ważne, brak wcielania wyznawanej prawdy w praktyczną rzeczywistość.
3. Czym jest właściwa wiara w dogmaty? (wg o. Jacka Salija)
 prawda Boża jest nieustannie zgłębiana;
 jest stosowana w aktualnej i rzeczywistej sytuacji − wprowadzana w czyn (własne uduchowienie)
4. MARYJA − NIEPOKALANA
 „Zesłał Bóg Syna swego" (Ga 4, 4), lecz by „utworzyć Mu ciało", chciał wolnej współpracy
stworzenia, dlatego wybrał na Matkę „stworzenie” – wybrał Maryję. Ona została obdarzona
przez Boga godnymi tak wielkiego zadania darami – dlatego nazwana została „pełna łaski”
 Uwaga: Niepokalana – znaczy „niepokalanie poczęta”. Nie chodzi tu o poczęcie Jezusa, ale o
poczęcie samej Matki Bożej (ze św. Anny i św.Joachima)
 „od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy
przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od
wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” (papież Pius IX, 1854 r.)
o świętość ta pochodzi w całości od Chrystusa
o ze względu na zasługi swego Syna
 Maryja jest odkupiona w sposób wznioślejszy, bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone,
bardziej napełniona „wszelkim błogosławieństwem... na wyżynach niebieskich - w Chrystusie",
bardziej wybrana „z miłości przed założeniem świata, aby była święta i nieskalana przed Jego
obliczem (por. KKK 490-494)
 alegoria Sary i Hagar − Gal 4,23.27.31 Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej.
5. MARYJA – ZAWSZE DZIEWICA
 „Rzeczywiste i trwałe dziewictwo, także w zrodzeniu Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Istotnie,
narodzenie Chrystusa nie naruszyło Jej dziewiczej czystości,
lecz ją uświęciło” (por. KKK 496-499)
o Jezus został poczęty jedynie przez moc Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi
o bez nasienia męskiego
o Syn Boży przyszedł w człowieczeństwie podobnym do naszego
o prawdziwie narodzony, ale z Dziewicy
o Maryja jest Matką całego Chrystusa, nie jedynie jego ludzkiej natury
o Maryja pozostała dziewicą, czyli nie współżyła seksualnie, także po narodzeniu
Jezusa (to istotna różnica do poglądów większości protestantów)
 Argumenty z Biblii: Iz 7, 14; Mt 1, 23; Łk 1,34; Łk 3, 23; 1Kor 7,33-35.38; Mt 19,12
DZIELENIE



Czy znam jakieś dogmaty poza omawianymi
w konferencji? Na ile przeżywam swą wiarą
te dogmaty, w praktyce?
Co nowego usłyszałem o Matce Bożej?



Na ile Święta Bożego Narodzenia są dla mnie
okazją do pogłębienia wiary, a na ile tylko
wydarzeniem zwyczajowo-rodzinnym? Co
można by zmienić?

