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NIEPOKALANE POCZECIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
 
Święto dzisiejsze ma na celu podanie wiernym do uczczenia przywileju Matki Boskiej, mocą którego dla zasług 
Jezusa Chrystusa od pierwszej chwili swego istnienia była wolna od grzechu pierworodnego. Dogmat ten został 
uroczyście ogłoszony przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 roku, czyniąc zadość powszechnej chrześcijańskiej 
tradycji, która od wieków czciła Tę, która według słów Ewangelii była «łaski pełna». 
Samo święto jest pochodzenia wschodniego, gdzie obchodzono je już w VIII wieku, 9 grudnia, w IX wieku 
przyjęto je w południowej Italii, stamtąd przeszło do Normandii i Irlandii. W Polsce przyjęło się około XIV w. 
Benedyktyni z św. Anzelmem i Franciszkanie z Dunsem Szkotem (+ 1308) sprzyjali świętu «Niepokalanego 
Poczęcia» obchodzonemu od 1128 r. w klasztorach anglosaksońskich. W XV w. papież Sykstus IV wzniósł w 
Watykanie kaplicę sykstyńską na cześć Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny. Ojcowie Kościoła nie mieli nigdy 
dość słów na wysłowienie czystości i świętości Tej, która od pierwszej chwili swego istnienia starła węża. 
 

Introit: Iz 61, 10 

Gaudens gaudebo in Domino, et exsultabit anima mea 
in Deo meo: quia induit me vestimentis salutis.: et in-
dumento justitiae circumdedit me, quasi sponsam 
ornatam monilibus suis.  
Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me: nec 
delectasti inimicos meos super me. Gloria Patri... 

Weselę się wielce w Panu i raduje się duch mój w Bogu 
moim: gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia i odział 
płaszczem świętości, jako oblubienicę ubraną 
klejnotami.  
Ps. 29, 2. Wysławiam Cię, Panie, żeś mnie ocalił, i nie 
dałeś mym wrogom cieszyć się z mej zguby. Chwała 
Ojcu... 

Kolekta 

Deus, qui per immaculatam Virginis Conceptionem 
dignum Filio tuo habitaculum praeparasti: 
quaesumus; ut, qui ex morte ejusdem Filii tui praevisa 
eam ab omni labe praeservasti, nos quoque mundos 
ejus intercessione ad te pervenire concedas. Per 
eumdem Dominum... 

Boże, któryś Przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej 
Panny przygotował godne mieszkanie Synowi Twemu, 
błagamy Ciebie: jako ją w moc zasług przewidzianej 
śmierci Twego Syna zachowałeś od wszelkiej zmazy, 
tak nas oczyszczonych za jej wstawiennictwem racz 
prowadzić ku sobie. Przez tegoż Pana... 

Lekcja Prz 8, 22-35 (daw. Mdr 8, 22-35) 

Dóminus possédit me in inítio viárum suárum, 
ántequam quidquam fáceret a princípio. Ab ætérno 
ordináta sum, et ex antíquis, ántequam terra fíeret. 
Nondum erant abýssi, et ego iam concépta eram: 
necdum fontes aquárum erúperant: necdum montes 
gravi mole constíterant: ante colles ego parturiébar: 
adhuc terram nonfécerat et flúmina et cárdines orbis 
terræ. Quando præparábat coelos, áderam: quando 
certa lege et gyro vallábat abýssos: quando aethera 
firmábat sursum et librábat fontes aquárum: quando 
circúmdabat mari términum suum et legem ponébat 
aquis, ne transírent fines suos: quando appendébat 
fundaménta terræ. Cum eo eram cuncta compónens: 
et delectábar per síngulos dies, ludens coram eo omni 
témpore: ludens in orbe terrárum: et delíciæ meæ esse 
cum fíliis hóminum. Nunc ergo, fílii, audíte me: Beáti, 
qui custódiunt vias meas. Audíte disciplínam, et estóte 
sapiéntes, et nolíte abiícere eam. Beátus homo, qui 
audit me et qui vígilat ad fores meas cotídie, et 
obsérvat ad postes óstii mei. Qui me invénerit, 
invéniet vitam et háuriet salútem a Dómino. 

Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej 
mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od 
początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć 
zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry 
zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; 
nim ziemię i pola uczynił - początek pyłu na ziemi. 
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił 
sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze 
utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani 
umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z 
brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod 
ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego 
dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na 
okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. 
Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co 
dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się 
mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie! Błogosławiony 
ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich 
czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie 
znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana 
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Graduał Jdt 13, 23; 15, 10 

Benedicta es tu, Virgo Maria, a Domino, Deo excelso, 
prae omnibus mulieribus super terram.  
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu 
honorificentia populi nostri. 

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, od Pana, Boga 
wysokiego, ponad wszystkie niewiasty na ziemi.  
Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś 
chlubą ludu naszego. 

Alleluja Pnp 4, 7 

Tota pulchra es, Maria: et macula originalis non est in 
te. Alleluia. 

Wszystka jesteś piękna, o Maryjo, a zmazy 
pierworodnej nie masz w Tobie. Alleluja. 

Ewangelia Łk 1, 26-28 

In illo témpore: Missus est Angelus Gábriël a Deo in 
civitátem Galilaeæ, cui nomen Názareth, ad Vírginem 
desponsátam viro, cui nomen erat Ioseph, de domo 
David, et nomen Vírginis María. Et ingréssus Angelus 
ad eam, dixit: Ave, grátia plena; Dóminus tecum: 
benedícta tu in muliéribus. 

Onego czasu: Posłany jest Anioł Gabriel od Boga, do 
miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do Panny 
poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z 
domu dawidowego, a imię Panny Maryja. I wszedłszy 
do Niej Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, 
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami». 

Ofertorium Łk 1, 28 

Ave, Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta 
tu in mulieribus, alleluia. 

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą; 
błogosławionaś Ty między niewiastami. Alleluja. 

Sekreta 

Salutarem hostiam, quam in solemnitate immaculatae 
Conceptionis beatae Virginis Mariae tibi, Domine, 
offerimus, suscipe et praesta: ut, sicut illam tua gratia 
praeveniente ab omni labe immunem profitemur; ita 
ejus intercessione a culpis omnibus liberemur. Per 
Dominum nostrum... 

Przyjmij, Panie, ofiarę zbawienia, którą Tobie 
składamy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny: Jak my wyznajemy, że ona 
dzięki uprzedniej łasce Twojej jest wolna od wszelkiej 
zmazy, tak dla jej wstawiennictwa od wszelkich 
przewinień racz nas Panie, wyzwolić. Przez Pana... 

Prefacja 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos 
tibi semper et ubique grátias ágere: Dómine sancte, 
Pater omnípotens, ætérne Deus: Et te in veneratione 
beátæ Maríæ semper Vírginis collaudáre, benedícere 
et prædicáre. 
Quæ et Unigénitum tuum Sancti Spíritus 
obumbratióne concépit: et, virginitátis glória 
permanénte, lumen ætérnum mundo effúdit, Iesum 
Christum, Dóminum nostrum. 
Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant 
Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque 
Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne 
concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti 
iubeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus... 

Prawdziwie godne jest to i sprawiedliwe, słusznie i 
zbawiennie, byśmy zawsze i wszędzie dzięki tobie 
czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty 
Boże, i abyśmy Ciebie błogosławili u uwielbiali, czcząc 
Błogosławioną Maryję zawsze Dziewicę. 
Ona to poczęła Jednorodzonego Syna Twego, za 
sprawą Ducha Świętego, i zachowując chwałę 
dziewictwa wydała światu światłość przedwieczną, 
Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
Przez niego majestat Twój wychwalają Aniołowie, 
wielbią Panowania, z drżeniem czczą Mocarstwa. A 
wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią 
Niebiosa, moce niebieskie i błogosławione serafiny. 
Dozwól, błagamy, aby i nasze głosy przyłączyły się do 
nich i ze czcią uniżoną wymawiały: Święty, Święty, 
Święty... 

Komunia Iz 7, 14 

Gloriosa dicta sunt de te, Maria: quia fecit tibi magna 
qui potens est. 

Chwalebne rzeczy przepowiedziano o Tobie, Maryjo, 
albowiem wielkich rzeczy dokonał dla Ciebie 
Wszechmocny. 

Pokomunia 

Sacramenta quae sumpsimus, Domine, Deus noster: 
illius in nobis culpae vulnera reparent; a qua 
immaculatam beatae Mariae Conceptionem 
singulariter praeservasti. Per Dominum nostrum... 

Panie Boże nasz, niech Sakrament, któryśmy spożyli, 
wyleczy nas z ran tego grzechu, od którego 
szczególnym przywilejem ustrzegłeś Niepokalanie 
Poczętą Najświętszą Maryję. Przez Pana... 

 


