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Akt wiary w przywileje Maryi i nieomylność Papieża 
 

PAPIEŻ PIUS IX 
 

–––––––– 

 

O mi Deus! credo in Te, credo omnia, quae Tu revelasti et quae sancta 

Ecclesia catholica credenda proponit. Credo inprimis, Beatissimam Virginem 

Mariam vere esse Dei Genitricem; credo firmiter et indubitanter, eam esse simul 

Matrem et Virginem, et liberam ab omni etiam minimo peccato actuali; item 

firmiter et indubitanter credo, Mariam in primo instanti suae conceptionis fuisse 

singulari omnipotentis Dei gratia et privilegio, intuitu meritorum Christi Jesu, 

Salvatoris humani generis, ab omni originalis culpae labe praeservatam 

immunem. Item firmiter et indubitanter credo, Romanum Pontificem, cum ex 

cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum Pastoris et Doctoris 

munere fungens, pro sua suprema et apostolica auctoritate doctrinam de fide et 

moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in 

Beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor 

Ecclesiam suam in definiendo de fide vel moribus instructam esse voluit; 
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ideoque ejusmodi Romani Pontificis definitiones ex sese, non autem ex 

consensu Ecclesiae, irreformabiles esse. Haec omnia credo, quia sancta Tua 

Ecclesia, quae est columna et fundamentum veritatis, quae nunquam erravit nec 

unquam errare potest, haec credenda proponit. 
 

Po polsku: O mój Boże, wierzę w Ciebie, wierzę we wszystko, coś 

objawił i co święty Kościół powszechny do wierzenia podaje. Wierzę przede 

wszystkim, że Najświętsza Panna Maryja jest prawdziwie Bożą Rodzicielką. 

Wierzę mocno niezachwianie, że jest zarazem Matką i Dziewicą i wolną od 

wszelkiego najmniejszego nawet uczynkowego grzechu. Tak samo wierzę 

mocno i niezachwianie, że Maryja od pierwszej chwili swego poczęcia, za 

szczególną łaską i przywilejem Boga wszechmogącego ze względu na zasługi 

Chrystusa Jezusa, Zbawiciela rodu ludzkiego, od wszelkiej zmazy pierworodnej 

winy zachowaną została. (1) Również mocno i niezachwianie wierzę, że Papież 

rzymski, kiedy naucza z katedry, tj. gdy mówi wypełniając urząd swój jako 

Pasterz i Nauczyciel wszystkich chrześcijan, rozstrzyga mocą najwyższej i 

apostolskiej władzy swojej, że jakaś nauka odnosząca się do wiary lub do 

obyczajów od całego Kościoła ma być zachowaną, wskutek asystencji Boskiej, 

obiecanej mu w osobie świętego Piotra, posiada tę nieomylność, którą Boski 

Zbawiciel chciał obdarzyć Kościół swój w wyrokowaniu o wierze i obyczajach; 

a przeto wyroki takie Papieża rzymskiego mają moc niezmienną przez się, a nie 

dopiero przez zatwierdzenie Kościoła. To wszystko wierzę, dlatego że to podaje 

do wierzenia Twój Kościół święty, który jest kolumną i fundamentem prawdy, 

który nigdy nie omylił się ani się omylić nie może. 
 

 
 

Odpust (Racc. 35). 100 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy ze 

skruszonym sercem i nabożnie. (Pius IX. Reskrypt Św. Kongregacji spraw 

nadzwyczajnych d. 10 stycznia 1871). 
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––––––––––– 
 

 

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych. Opracował na podstawie niemieckiego 

dzieła Księdza Fr. Beringera T. J. Ks. Augustyn Arndt T. J., To wydanie szczególnie 

zatwierdzone zostało przez Św. Kongregację Odpustów. Kraków. NAKŁADEM KS. MICHAŁA 

MYCIELSKIEGO T. J., 1890, ss. 123-124. (2) 
 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; ilustracje od red. Ultra montes). 
 

Przypisy: 

(1) Papież Pius XII w Roku Świętym 1950 ogłosił uroczystą definicję dogmatu o 

Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny w następujących słowach: "... Dlatego po 

wielokrotnym zanoszeniu modłów do Boga i wzywaniu światła Ducha Prawdy, na chwałę 

Wszechmocnego Boga, który okazał swą szczególną życzliwość Maryi Dziewicy, na chwałę 

Jego Syna, nieśmiertelnego Króla wieków, zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia 

chwały Jego dostojnej Matki oraz ku weselu i radości całego Kościoła, powagą Pana 

Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, 

orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, 

Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta 

do chwały niebieskiej.  
 

Dlatego, jeśliby ktoś, czego niech Bóg broni, odważyłby się temu zaprzeczyć albo 

dobrowolnie poddawać w wątpliwość to, co zostało przez Nas zdefiniowane, niech wie, że 

odpadł od Boskiej i katolickiej wiary". (Pius XII, Konstytucja Apostolska 

Munificentissimus Deus). 
 

(2) Por. 1) Ks. Augustyn Arndt SI, Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych. a) 

Modlitwa św. Franciszka Ksawerego o nawrócenie pogan. b) Modlitwa do Najświętszej 

Maryi Panny o nawrócenie heretyków. c) Modlitwa o nawrócenie kacerzy i schizmatyków. 
 

2) Kodeks Prawa Kanonicznego, Papież Pius IV, Wyznanie Wiary katolickiej (Professio 

Catholicae Fidei). 
 

3) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono 

Kościoła katolickiego. 
 

4) Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV, Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich 

(Professio Fidei Orientalibus praescripta). 
 

5) Ks. Piotr Skarga SI, O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i 

ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego. 
 

6) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary 

chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, 

zaprzeczanych lub przekształcanych. 
 

https://www.ultramontes.pl/arndt_odpusty.htm
https://www.ultramontes.pl/arndt_odpusty.htm
https://www.ultramontes.pl/arndt_odpusty.htm
https://www.ultramontes.pl/arndt_odpusty.htm
https://www.ultramontes.pl/arndt_odpusty.htm
https://www.ultramontes.pl/ksawery_modlitwa.htm
https://www.ultramontes.pl/modlitwa_za_kacerzy.htm
https://www.ultramontes.pl/modlitwa_za_kacerzy.htm
https://www.ultramontes.pl/modlitwa_o_nawrocenie_kacerzy_i_schizmatykow.htm
https://www.ultramontes.pl/wyznanie_wiary.htm
https://www.ultramontes.pl/professio_fidei.htm
https://www.ultramontes.pl/professio_fidei.htm
https://www.ultramontes.pl/professio_fidei.htm
https://www.ultramontes.pl/wyznanie_wiary_inkwizycja.htm
https://www.ultramontes.pl/wyznanie_wiary_inkwizycja.htm
https://www.ultramontes.pl/wyznanie_wiary_inkwizycja.htm
https://www.ultramontes.pl/urban_viii_wyznanie_wiary.pdf
https://www.ultramontes.pl/urbanus_viii_professio_fidei.pdf
https://www.ultramontes.pl/skarga_o_jednosci.htm
https://www.ultramontes.pl/skarga_o_jednosci.htm
https://www.ultramontes.pl/scheffmacher_katechizm.pdf
https://www.ultramontes.pl/scheffmacher_katechizm.pdf
https://www.ultramontes.pl/scheffmacher_katechizm.pdf
https://www.ultramontes.pl/scheffmacher_katechizm.pdf


5 

 

7) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko 

zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy). 
 

8) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego. 
 

9) Św. Pius X, Papież, Pierwsze początki katechizmu dla małych dziatek. – Katechizm Krótki. 

– Katechizm Większy. – Nauka o świętach Pana Jezusa, Matki Boskiej i Świętych Pańskich. – 

Krótka historia Religii. 
 

10) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła 

katolickiego i jego praw kanonicznych. 
 

11) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys 

dogmatyki katolickiej. c) Problem istnienia Boga. d) System modernistów. e) Modernistyczny 

Neokościół. 
 

12) Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła, a) O wielkim środku modlitwy do 

dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. b) 

Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). c) Myśli pobożne. d) Doskonałość chrześcijańska 

według nauk i pism św. Teresy. e) Opera dogmatica. 
 

13) Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers, Wykład tajemnic Różańca świętego. 
 

14) Ks. Jan Domaszewicz, Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. a) Jezus Chrystus Zbawiciel 

świata: Wcielenie i Odkupienie. (Christologia, de Christo Salvatore). b) Niepokalana 

Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia). 
 

15) Uchwały i wyroki Świętego Soboru Watykańskiego za Piusa IX 1869-1870 zebranego 

krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu Wiary "O nieomylnym 

nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" przez X. Dra Józefa Krukowskiego, profesora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 

16) Ks. Antoni Krechowiecki, Doktor Teologii, Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców 

Kościoła. "Ś w i ę t y  K o ś c i ó ł  P o w s z e c h n y ...". Czy być mogą i co znaczą nowe dogmaty 

w katolickim Kościele? – Nieomylność Kościoła i Apostolskiej Stolicy. – Wyrok powszechnego 

Watykańskiego Soboru. – Stwierdzenie Nieomylności Papieskiej: świadectwa Ewangelii, 

Ojców Świętych, Soborów i całej katolickiej tradycji. – Fakt bezbłędności Papieży w rzeczach 

wiary. – Główne powody niechęci i wrzawy obudzonej orzeczeniem Nieomylności tej. – 

Faryzeizm jej nieprzyjaciół. 
 

(Przypisy od red. Ultra montes). 
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