Rekolekcje montfortańskie
odbywają się 3–4 razy w roku

Szczegółowe informacje na temat
terminów i miejsca rekolekcji dostępne
są na stronie:

www.piusx.org.pl

Rekolekcje prowadzone są:
w Warszawie

Przeorat p.w. Św. Piusa X
ul. Garncarska 32
04-886 Warszawa
oraz w Bajerzu k. Torunia

„Polecamy jak najusilniej godne
podziwu dzieło o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny napisane przez św. Ludwika de Montfort i udzielamy
z całego serca Apostolskiego błogosławieństwa tym wszystkim,
którzy dzieło to czytać będą.”
św. Pius X

Przeorat p.w. Chrystusa Króla
Bajerze 36 — pałac
86-253 Kijewo Królewskie

Prosimy o zgłoszenie swego uczestnictwa
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem
rekolekcji:
– telefonicznie: 22 615 28 60
– lub e-mailem: info@piusx.org.pl
Uczestnicy rekolekcji muszą mieć ukończone 18 lat.
Mają obowiązek uczestniczenia w nich od samego
początku do końca. Zapewniamy wyżywienie
i noclegi; opłata: co łaska.

Podczas rekolekcji obowiązuje ścisłe milczenie!

Doskonałe
nabożeństwo
do NMP
i akt poświęcenia się
Jezusowi
przez ręce Maryi
wg św. Ludwika Marii
Grignion de Montfort

łość Bożą w sercach wiernych, występowali przeciw nabożeństwu do Matki Najświętszej i odwodzili wiernych
od przystępowania do komunii świętej. Bronią świętego
była jego cięta wymowa, ofiara cierpień i trudów jakie
ponosił w intencji nawrócenia heretyków, ale przede
wszystkim bezgraniczne zaufanie Matce Bożej.

Doskonałe nabożeństwo do NMP

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
Słowa Pana Jezusa o paruzji, czyli o Jego powtórnym przyjściu w chwale na świat pod koniec dziejów, różne teksty w listach Apostołów,
a w szczególności Objawienie św. Jana odsłaniają
przed nami czasy ostateczne jako apogeum mocy
szatana, ostatni wybuch jego buntu. W chwili pozornego totalnego zwycięstwa przeciwnika pojawi się
„Król królów i Pan panów”, który przyniesie ostateczne zwycięstwo. Pierwszym świętym Kościoła
katolickiego, który w niezwykle konkretny sposób
sformułował istotę walki „apostołów czasów ostatecznych” był św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673–1716).
Jego własna działalność apostolska była naznaczona dwoma istotnymi rysami. Pierwszym z nich
były towarzyszące mu we wszystkich przedsięwzięciach niepowodzenia i trudności. Z czasem święty
dostrzegł w nich przejaw miłości Bożej. Nigdy nie
osłabiły one raz obranego przez niego kursu, ale
raczej umacniały jego wiarę.
Drugim ważnym faktem z życia świętego była
walka z herezją jansenizmu, której zwolennicy pod
płaszczykiem bojaźliwej czci dla Boga i błędnie pojętego uszanowania rzeczy świętych, oziębiali mi-

Swoje oddanie się Jej św. Ludwik Maria określił mianem „niewoli”. Nie chodziło mu jednak o przymusowe
zniewolenie, ale o akt całkowitego oddaniu się Najświętszej Dziewicy bez zastrzeżeń i ze wszystkim, czym człowiek jest, co posiada i co będzie posiadał, na zupełną Jej
własność, aby przez Nią całkowicie należeć do Chrystusa.
Zasady ofiarowania siebie Maryi zostały opisane w
najsławniejszym jego dziele O doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Autor sam przepowiedział losy jakie czekały to dziełko: szatan, obawiając
się zbawiennego jego wpływu, miał starać się ze wszystkich sił, aby go ukryć przed światem i pogrążyć w zapomnieniu. Przepowiednia świętego spełniła się dokładnie.
Manuskrypt nie wydany za życia autora leżał w zapomnieniu, aż odkryto je przypadkiem w 1842 r. w starym
kufrze pomiędzy innymi rękopisami.
Dlaczego nabożeństwo to św. Ludwik nazywa doskonałym i dlaczego po dziś dzień cieszy się ono tak
wielkim uznaniem? Autor wylicza i zaleca różnorodne
sposoby czci Najświętszej Dziewicy, jakie wykształciły
się w ciągu wieków. Jednakże sam podaje sposób czci
Bogarodzicy, który jest bezsprzecznie doskonalszy od
wszystkich innych, i dlatego słusznie może nosić tytuł
doskonałego.

Maryja — Pośredniczka wszystkich łask
Osnową książki jest życiowe motto św. Ludwika Marii: „Wszystko dla Jezusa przez Maryję”. Święty nieraz
doświadczył macierzyńskiej opieki Maryi jakiej doznają
oddający się Jej całkowicie i dobrowolnie, stając się Jej
niewolnikami, by przez Nią dojść do Jej Boskiego Syna.
Święty Ludwik przedstawia w jaki sposób najłatwiej i naj-

skuteczniej można stać się całkowitym i wytrwałym sługą Maryi oraz podaje powody, dla których
warto to uczynić bez wahania. To całkowite ofiarowanie się Najświętszej Dziewicy wymaga, abyśmy
czynili wszystko dla Maryi, z Maryją i przez Maryję
z myślą, aby wszystko lepiej i doskonalej czynić dla
Jezusa, z Jezusem i przez Jezusa.
Nauka św. Ludwika o doskonałym nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny jest ugruntowana na
prawdzie o powszechnym pośrednictwie Najświętszej Dziewicy; na tej tak rdzennie katolickiej prawdzie, że Maryja jest jedyną Pośredniczką wszelkich
łask u jedynego Pośrednika Jezusa Chrystusa,
przez którego mamy przystęp do Ojca. Równocześnie wspomniana nauka zawiera wszechstronne wyjaśnienie i głębokie uzasadnienie wzniosłej prawdy
o powszechnym pośrednictwie Najświętszej Maryi
Panny. Słusznie zatem można nazwać św. Ludwika
niezrównanym apostołem i wybitnym Doktorem
powszechnego pośrednictwa Maryi.

Przygotowanie
Aby przygotować się do aktu oddania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi należy się do
niego odpowiednio przygotować poprzez:
• zapoznanie się z dziełami św. Ludwika (Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do NMP, Miłość
Mądrości Przedwiecznej);
• odbycie 33-dniowych rekolekcji, dla których
nie potrzeba przerywać swojego codziennego
życia. Należy jedynie, na rozważania i modlitwę
poświęcić każdego dnia jedną godzinę i w miarę
możliwości ograniczyć niepotrzebne i rozpraszające zajęcia.
Akt powinien zostać zaplanowany w jedno
z głównych świąt maryjnych. Jest on odmawiany
podczas specjalnej ceremonii, pod przewodnictwem kapłana.
Przed rozpoczęciem 33-dniowych rekolekcji
zaleca się odbycie rekolekcji montfortańskich.

