ZAPRASZAMY DO ODDANIA SIĘ W MACIERZYŃSKĄ NIEWOLĘ MIŁOŚCI MARYI
wg Św. Ludwika Marię Grignon de Montfort
Uroczysty AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ
złożymy lub odnowimy podczas Eucharystii
26 MAJA 2018 r.
(w wigilię Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)

Ofiarowanie sir Jezusowi Chrystusowi przez Niepoaalane Serce
Maryi
Konsearacja wg św. Ludwiaa Marii Grignion de Montfort
To pośwircenie sir Bogu jaa Maryja, poprzez Maryjr, z Maryją
i w Niepoaalanym Sercu Maryi, jaao niewolnia Maryi - z miłości
Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort był kapłanem i pisarzem żyjącym we Francji na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku (16731716). Propagował gorąco ideę powierzenia się Bogu przez Maryję. Stworzył 33.dniowy program duchowego przygotowania się do Aktu Ofarowania się Panu Jezusowi przez Maryję oraz treść samego Aktu.
Św. Ludwik Grignion de Montfort uważany jest za pioniera pobożności maryjnej i mariologii, której wyrazem jest jego najbardziej znane dzieło Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, gdzie rozwija
koncepcję niewolnictwa duchowego jako dobrowolnego i ufnego poddania
Maryi; pisze on m.in.:
„Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, to znaczy prowadzi duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Jej głębokiej pokory, żywej wiary, ślepego posłuszeństwa, nieustającej modlitwy, wszechstronnego umartwienia, Boskiej
czystości, Jej głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, Jej aniel1

skiej słodyczy i iście Boskiej mądrości. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny”.
Napisał również dzieło pt. Tajemnica Maryi, w którym określił, na czym polega istota i zakres prawdziwego nabożeństwa do Maryi, zwanego Świętą
Niewolą Miłości:
„Oddanie się Maryi na niewolnika miłości i życie w jedności z Nią polega na
oddaniu się całkowitym jako niewolnik miłości Maryi, a przez Nią - Jezusowi. Dalej: na czynieniu wszystkiego z Maryją, w Maryi i dla Maryi. (...) Aby
oddać się, poświecić i ofarować dobrowolnie i z miłości, bez przymusu,
całkowicie, bez zastrzeżeń - oddać swoje ciało i swoją duszę; swe dobra zewnętrzne, jak dom, rodzinę, dochody. Swe dobra wewnętrzne dotyczące
duszy, a więc swoje zasługi, swoje łaski, swoje cnoty i zadośćuczynienia.
Trzeba tu zaznaczyć, że przez to nabożeństwo dusza czyni ofarę Panu Jezusowi przez Maryję ze wszystkiego, co ma najdroższego - której to ofary
nie żąda żaden zakon - z prawa, jakie ma do rozporządzenia samym sobą i
wartością swoich modlitw, jałmużn, umartwień i zadośćuczynień. A mianowicie w taki sposób, że to wszystko zostawia się do całkowitej dyspozycji
Najświętszej Dziewicy, by rozporządzała tym według swej woli, na największą chwałę Bożą, którą Ona jedna zna doskonale.”
Akt oddania siebie Maryi podejmowali później papieże, teologowie, m.in.
św. Pius X, Benedykt XV i Pius XI, Stefan kardynał Wyszyński oraz św. Jan
Paweł II, który w swoim herbie umieścił zawierzenie Bogurodzicy: „Totus
Tuus” - „Cały Twój”, zaczerpnięte z pism św. Ludwika de Montfort. Idea oddania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję inspirowała wielu świętych i
przyjaciół Boga, m.in. św. Maksymiliana Kolbego... Również i my jesteśmy
zaproszeni, by do nich dołączyć i doświadczyć niezwykłej opieki Matki
Przenajświętszej, skorzystać z duchowego skarbu, przekazanego Kościołowi przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort.
A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała
swoje na ofarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. (Rz 12,1)

Osoby zainteresowane całaowitym oddaniem sir Chrystusowi i dla
Chrystusa, z miłości, w Niepoaalanym Sercu Maryi, odpowiednim
33-dniowym przygotowaniem i przystąpieniem do uroczystego Aatu Ofiarowania sir Jezusowi Chrystusowi przez Maryjr wg
św. Ludwiaa M. Grignion de Montfort lub jego odnowieniem podczas Eucharystii w Sanatuarium Matai Bożej Nauczycielai Młodzieży w Warszawie prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na adres
e-mail: oddani.Maryi@gmail.com lub aontaat z osobą odpowiedzialną: tel. 609 146 445
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AKT OFIAROWANIA poprzedzą
33-DNIOWE PRZYGOTOWANIA do KONSEKRACJI
(indywidualne reaoleacje połączone ze wspólnymi spotaaniami)
Kolejna 6. edycja 33-dniowych przygotowań odbędzie się w 2018 r. wg następującego harmonogramu:
22 awietnia - niedziela - Spotkanie organizacyjne - Konferencja wprowadzająca
23 awietnia - poniedziałek - Rozpoczęcie 33 dniowego przygotowania Msza św. oraz Adoracja (dzień 1. przygotowań).
28 awietnia – sobota - Spotkanie modlitewno-formacyjne - Konferencja
"Wyrzeczenie sir ducha świata"
5 maja – sobota - Spotkanie modlitewno-formacyjne - Konferencja "Poznanie samego siebie"
12 maja – sobota - Spotkanie modlitewno-formacyjne - Konferencja "Poznanie Maryi Dziewicy"
19 maja – sobota - Spotkanie modlitewno-formacyjne - Konferencja "Poznanie Jezusa Chrystusa"
24 maja - czwartek - Nabożeństwo pokutne - Modlitwa przebłagania za
grzechy, modlitwa skruchy, uniżenia
25 maja - piątek - Nabożeństwo pokutne - Droga Krzyżowa wg Bł. Aanny
Katarzyny Emmerich
26 maja 2018 r. – Dzień Matai, wigilia Uroczystości Trójcy Przenajświrtszej - sobota - uroczysty AKT OFIAROWANIA
Miejsce spotaań: Sanatuarium Matai Bożej Nauczycielai Młodzieży
(Warszawa-Sieaierai, ul. Gwintowa 3)
Każde spotaanie w w/w dni rozpoczyna sir wspólnym uczestniczeniem w Ofierze Mszy św. o godz. 18.00
33-dniowe przygotowania wg programu JEDYNEMU BOGU przez NIEPOKALANĄ MARYJĘ prowadzi Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi działająca przy naszym sanktuarium. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje:
33-dniowy PROGRAM PRZYGOTOWAŃ do KONSEKRACJI
wg Św. Ludwiaa M. Grignon de Montfort
(całaowitego oddania sir w niewolr miłości
Jezusowi Chrystusowi przez Maryjr)
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Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi (DNM), działająca w naszym
Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie, organizuje
33-dniowe rekolekcje wg programu pt. JEDYNEMU BOGU przez NIEPOKALANĄ MARYJĘ na zapotrzebowanie duchowe wiernych, którzy przez 33 dni,
kilka razy w roku mają możliwość przygotowania się, we wspólnocie Kościoła, do uroczystego złożenia lub odnowienia Aktu Ofarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję.
Propozycja skierowana jest do wszystkich chrześcijan, których Duch Święty
powołuje do wysokiej doskonałości, do szczególnego przynależenia do Maryi - tak ukochanej Matki i szczęścia połączenia przez Nią nierozerwalnym
węzłem z Jezusem, Jej Synem, w czasie i w wieczności. Osoby, których to
bezpośrednio dotyczy, mogą należeć do wszelkich ruchów takich jak Legion Maryi, Apostolat Maryjny (Stowarzyszenie Cudownego Medalika), Odnowa Charyzmatyczna, Ruch Focolare (Dzieło Maryi)… bądź do stowarzyszeń lub zgromadzeń.
Celem jest towarzyszenie i przygotowywanie wiernych, którzy zostali zaproszeni przez Matkę Najświętszą, by wg metody św. Ludwika M. Grignion
de Montfort oddać się Maryi w macierzyńską niewolę miłości, tym samym
całkowicie oddać się Jezusowi Chrystusowi w Niepokalanym Sercu Maryi.
Program „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję” (JBPNM) zawiera:
– 33-dniowe rekolekcje oparte na opracowaniu ćwiczeniach duchowych ks.
Fryderyka W. Fabera wg metody Św. Ludwika de Montfort
– Opieka duchowna i animatorzy: Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
– Wskazówki praktyczne (z doświadczenia Duchowych Niewolników Maryi)
– Rekolekcje indywidualne we własnym domu, przeżywane także w grupie
– Miejsce wspólnych spotkań grupy: Dom Matki - SANKTUARIUM Maryjne
– 5 wspólnych spotkań (raz w tygodniu): Eucharystia + adoracja + konferencja
– Nabożeństwo przebłagania za grzechy
– Droga Krzyżowa wg wizji Bł. Anny Katarzyny Emmerich
– Uroczysta Msza św. z Aktem Oddania się
– Materiały rekolekcyjne
– Łańcuszek niewolnika Jezusa w Maryi
– Udział w łączności duchowej (np. z odległych miejsc Polski i z zagranicy)
– Udział dzieci (kandydatów na Pomocników Maryi)
33-dniowe rekolekcje wg metody św. Ludwika de Montfort
Korzystamy z opracowania ćwiczeń duchowych do Aktu Ofarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję ks. Fryderyka W. Fabera pt. „Przygotowanie do całkowitego Ofarowania się ezusowi Chrystusowi przez Maryję”,
sporządzonego tak, jak zaleca to w swojej metodzie Św. Montfort, a mianowicie:
– pierwsza część: 12 dni, ma na celu „pozbycie się ducha tego świata
sprzecznego z duchem Jezusa Chrystusa”,
– następnie pierwszy tydzień przeznaczony na poznanie samego siebie,
– drugi tydzień przeznaczony na poznanie Najświętszej Maryi Panny,
– i w końcu trzeci tydzień, by lepiej poznać Jezusa Chrystusa.
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W czasie tych 33-dniowych rekolekcji każdy dzień ma „własne” treści do
rozważań: z Pisma Św. (fragmenty Nowego Testamentu), z „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika de
Montfort, myśli Tomasza a Kempis „O Naśladowaniu Chrystusa” oraz wyznaczone modlitwy na każdy dzień przygotowań.
Opieaa duchowa i animatorzy - Wspólnota Duchowych Niewolniaów Maryidziałająca przy naszym Sanktuarium
Opiekę duchową sprawuje rektor wspólnoty pijarskiej, proboszcz parafi
oraz kustosz Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży o. Tadeusz Suślia
SchP. Swoim doświadczeniem i wszelką możliwą pomocą służy Wam cała
nasza Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi działająca przy Sanktuarium. Zapewniamy o podjętej wspólnotowej modlitwie za wszystkie osoby
uczestniczące w przygotowywaniu się do oddania Jezusowi Chrystusowi
przez Maryję.
Program 33-dniowych przygotowań do KONSEKRACJI - całkowitego oddania
się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika de Montfort opracowali i prowadzą animatorzy ze Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi,
Anna i Zbigniew Kozikowscy (apostołowie niewolnictwa Maryjnego AD IESUM PER MARIAM).
Udzielają oni szczegółowych informacji pod nr tel. 609 146 445 (w godz.
10.00-14.00).
Wsaazówai praatyczne (z doświadczenia Duchowych Niewolników Maryi)
Prowadziliśmy dotąd 5 edycji tych szczególnych rekolekcji i korzystamy nie
tylko z własnych doświadczeń, ale także z doświadczeń naszych rekolektantów. Przekazujemy ważne wskazówki np. „Jak mądrze i roztropnie żyć w
czasie odprawiania naszych rekolekcji” :-)
Miejsce reaoleacji: własny dom oraz Dom Matai (Sanatuarium Maryjne)
Uczestnik programu JBPNM odprawia rekolekcje indywidualnie, w domu,
przez 33 dni, każdego dnia. Dodatkowo, raz w tygodniu, przeżywa je we
wspólnocie, przychodząc na wspólne spotkanie. Wspólnotę tę tworzą osoby, które także przez te 33 dni przygotowują się do "świętej niewoli miłości" wg wskazań św. Ludwika de Montfort. Wspólne spotkania odbywają się
w naszym sanktuarium maryjnym, czyli w … Domu Matki:
Sanatuarium Matai Bożej Nauczycielai Młodzieży w Warszawie
na Sieaieraach (ul. Gwintowa 3). Tu spotykamy się na wspólnych modlitwach w wyznaczonych dniach rekolekcji (harmonogram powyżej).
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
W niedzielę 22 awietnia 2018 r. po Mszy św. o godz.18.00 odbędzie
się spotkanie organizacyjne. Przekażemy wtedy wszelkie istotne informacje techniczne oraz ważne wskazania dotyczące przebiegu całych 33-dniowych przygotowań. Będzie można zapisać się na listę uczestników rekolekcji (ostatni dzień zapisów). Każdy uczestnik będzie mógł zaopatrzyć się w
materiały
konieczne
do
odprawienia
rekolekcji.
Udział w rekolekcjach jest bezpłatny.
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ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI
Inauguracja najbliższych 33 dniowych rekolekcji rozpocznie się wspólną
Eucharystią w poniedziałek 23 awietnia 2018 r. o godz. 18.00. Po Mszy
św. nastąpi nabożeństwo adoracyjne - będziemy prosili naszego Boga o
Jego szczególne błogosławieństwo na ten święty czas rekolekcji.
5 wspólnych spotaań (raz w tygodniu): Eucharystia + adoracja +
aonferencja
W najbliższym 33-dniowym okresie przygotowań wspólne spotkania modlitewno-formacyjne będą odbywały się w soboty:
28 awietnia godz. 18.00 (wspomnienie św. Ludwika M. Grignion de Montfort !)
5 maja godz. 18.00
12 maja godz. 18.00
19 maja godz. 18.00
Każde spotkanie modlitewno-formacyjne rozpoczyna się wspólną Eucharystią o godz. 18.00, po której w żywej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, razem z Maryją wspólnie rozważamy treści oraz odmawiamy/śpiewamy modlitwy przeznaczone na dany dzień rekolekcji. To muzyczne uwielbienie Trójcy Przenajświętszej z Maryją przeżywamy w atmosferze jedności z Chrystusem przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi.
Każde wspólne spotkanie będzie dla nas nie tylko umocnieniem na rekolekcyjnej drodze, ale też ubogaceniem w ważne treści. Po zakończeniu adoracji następuje konferencja wprowadzająca nas na kolejny etap rekolekcyjnej drogi, z przekazaniem ważnych wskazówek czy dodatkowych materiałów rekolekcyjnych (bezpłatnie). Wspólne spotkanie zwykle kończy
się ok. godz. 20.30.
Nabożeństwoprzebłagania za grzechy
24 maja, czwartek, po Mszy św. o godz. 18.00. odbędzie się nabożeństwo
dla wszystkich, którzy pragną ofarować się Jezusowi Chrystusowi przez
Maryję, aby jak najlepiej przygotować swą dusze poprzez głęboką modlitwę skruchy, żalu i pokuty oraz modlitwę uzdrowienia i uwolnienia. W uniżeniu przed Bogiem, będziemy przepraszać Boga za grzechy, z których
bądź to nigdy się nie spowiadaliśmy, bądź nigdy nie żałowaliśmy za
nie. Będziemy przepraszać za grzechy własne, za grzechy naszych rodziców, przodków, za grzechy naszych małżeństw, naszych rodzin...
Droga Krzyżowa wg wizji Bł. Anny Katarzyny Emmerich
Specjalnie opracowana Droga Krzyżowa wg poruszających wizji Bł. Anny
Katarzyny Emmerich, pozwoli nam możliwie jak najgłębiej wniknąć w trudne, zbawcze Wydarzenia. To bł. A.K. Emmerich Pan Jezus objawił tajemnice
Swej Męki i Jego Matki. Nikt chyba w historii Kościoła Świętego (poza Matką
Bożą) nie poznał w tak wysokim stopniu, co ta skromna zakonnica, nieznanych z Ewangelii szczegółów. Usłyszymy Słowa Chrystusa, które są tak
przejmujące, że każde następne rozważanie Męki Pańskiej będzie dla nas
już zupełnie nowym doświadczeniem... Nabożeństwo zakończy się osobistym
uczczeniem
Krzyża.
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W najbliższym 33-dniowym okresie przygotowań nabożeństwo to odbędzie
się 25 maja, piątek, po Mszy św. o godz. 18.00.
Uroczysta Msza św. z Aatem Oddania sirwg Św. Ludwika de Montfort
Rekolekcje te zamykają się uroczystym ofarowaniem siebie Bogu przez
Maryję podczas Eucharystii, we wspólnocie Kościoła. Msza święta z uroczystym złożeniem Aktu Ofarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
po najbliższym 33 dniowym okresie przygotowań odbędzie się w Dniu
Matai – 26 maja 2018 r. - w sobotę o godz. 18.00.
W tym dniu, w którym w sposób szczególny dziękujemy za macierzyńską
miłość, oddamy się całkowicie Matce Najświętszej w Jej macierzyńskim
Sercu, w macierzyńską niewolę miłości. Na Jej wzór całkowitego oddania
się Bogu nade wszystko umiłowanemu, w Jej Niepokalanym Sercu, złożymy siebie w oferze Bogu, by w ten sposób wejść w życie Boga, przez Maryję, z Maryją i w Maryi - naszej najlepszej Niebieskiej Mamy.
Materiały reaoleacyjne
Na spotkaniu organizacyjnym (22 kwietnia) każdy otrzymuje materiały konieczne do odprawienia 33-dniowych rekolekcji:
- książeczkę z treściami rekolekcyjnymi na każdy dzień (opracowanie ks.
Fryderyka Fabera wraz z ważnymi wskazówkami) - 10 zł
- „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny“
św. Ludwika M. Grignion de Montfort - 10 zł
Udział w rekolekcjach jest bezpłatny.
Łańcuszea niewolniaa Jezusa w Maryi
Po złożeniu Aktu Ofarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję każdy
z „oddanych w świętą niewolę miłości” otrzyma pamiątkowy Akt, a na znak
swojej miłosnej niewoli - pobłogosławiony łańcuszek niewolnika z Cudownym Medalikiem.
Udział w reaoleacjach w łączności duchowej
Osoby, które pragną wziąć udział w naszych rekolekcjach, a nie mogą
uczestniczyć w spotkaniach ze względu na dużą odległość od miejsca zamieszkania, mogą przejść z nami swoje 33-dniowe przygotowania w łączności duchowej. Drogą mailową otrzymują od nas wszelkie niezbędne informacje, wskazówki, konferencje audio itp. Osoby te są zaproszone, by łączyć się z naszą grupą duchowo każdego dnia. Jeśli jest to możliwe, bardzo
prosimy o uczestniczenie w dniach wspólnych spotkań (patrz: Harmonogram Spotkań powyżej) w Eucharystii o godz. 18.00 lub na adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele w miejscu swego pobytu. Osoby łączące się z nami duchowo, zgłaszając się, powinny zaznaczyć, że biorą "udział
w duchowej łączności". Osoby te prosimy o rozważenie uczestnictwa w
ostatnich 3 dniach rekolekcji (nabożeństwa pokutne oraz uroczysta Msza
św. z Aktem Oddania) w Warszawie. Jesteśmy gotowi, by udzielić pomocy
w zorganizowaniu noclegów.

7

Udział dzieci - aandydatów na POMOCNIKÓW MARYI
Dzieci, które ukończyły 3 lata, także mogą przystąpić do uroczystego oddania się w opiekę Maryi, stając się "POMOCNIKAMI MARYI". Ich przygotowanie jest mniej "wymagające" - dzieci mają własne spotkania w tym samym czasie, co dorośli. Dzieci przyprowadzamy ze sobą na Mszę św., po
której przechodzą one z opiekunem do sali (obok kościoła) gdzie mają swoje spotkanie prowadzone przez... dzieci, które już oddały się Maryi ("POMOCNIKÓW MARYI"). Oczywiście cały czas towarzyszy im dorosły opiekun.
Dzieci odbieramy po naszym spotkaniu. Udział dzieci należy zgłosić najpóźniej do 20 kwietnia 2018 r.), co pozwoli nam określić właściwą liczbę
niezbędnych dorosłych opiekunów.
Dzieci w tym czasie przygotowują się do oddania się Maryi w opiekę i rozwijają swoją własną relację z Matką Bożą. Poznają na pamięć tekst modlitwy - Akt Oddania się Maryi wg Sł.B. Ks. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. W Dniu Aktu, podczas Eucharystii, po zawierzeniu dorosłych,
wypowiedzą ją (chóralnie), by potem każdego dnia tę modlitwę odmawiać,
w intencjach Maryi.
Zapisy
Zgłoszenia na 33-dniowe rekolekcje prosimy kierować na adres e-mail: oddani.Maryi@gmail.com lub telefonicznie do koordynatorów ze Wspólnoty
Duchowych Niewolników Maryi:
609 031 969 (w godz. 10.00-17.00)
502 523 206 (w godz. 17.00-21.00)
609 146 445 (w godz. 10.00-14.00).
W zgłoszeniu należy podać swoje dane kontaktowe.
Osoby z odległych miejsc Polski i z zagranicy zgłaszając się, powinny wskazać, że biorą "udział w duchowej łączności" i dodatkowo podać nazwę swojej miejscowości (miasto/kraj).

Informacje dodataowe
Wszelkie szczegóły zamieszczane są na bieżąco na blogu ewangelizacyjnym prowadzonym przez członków Wspólnoty Niewolników Maryi:
pomaranczki.wordpress.com.
Wszelkie szczegóły dotyczące 33-dniowych rekolekcji wg programu: JEDYNEMU BOGU przez NIEPOKALANĄ MARYJĘ są zamieszczane na bieżąco na
blogu ewangelizacyjnym prowadzonym przez członków Wspólnoty Niewolników Maryi:
pomaranczki.wordpress.com.
CIESZYMY SIĘ NA NASZĄ WSPÓLNĄ DROGĘ Z MARYJĄ!
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