
Rekolekcje zawierzenia się Maryi 

według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 

4 listopada – 8 grudnia 2022 r. 
 

 

Zapisy poprzez formularz na naszej stronie internetowej:  

https://forms.gle/NKW5TPBqBUjp8cU98 
Zapisy są otwarte do 25 października lub do wyczerpania miejsc. 

I. Cel rekolekcji 

Rekolekcje prowadzą do aktu ofiarowania się Maryi – zarówno po raz pierwszy, jak i jako odnowienie 

zawierzenia. Celem tego aktu jest głębsze, pełniejsze i bardziej ufne zjednoczenie z Jezusem.  

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, tercjarz dominikański, głosił, że najkrótszą, najbezpieczniejszą i 

najbardziej owocną drogą do życia łaską Ducha Świętego jest całkowite zawierzenie się Maryi – do Jezusa 

przez Maryję, ad Jesum per Mariam. 

Rekolekcje oparte są na Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika 

Marii Grignion de Montforta.    

 

II. Zasady rekolekcji 

a) Organizatorem rekolekcji jest Parafia św. Dominika w Warszawie. 

b) Rekolekcje trwają 33 dni. Składają się z cotygodniowych obowiązkowych spotkań wspólnych oraz 

codziennej indywidualnej modlitwy. Na spotkaniach sprawdzana będzie lista obecności. Nieobecności 

prosimy zgłaszać na adres: parafia.sluzew@dominikanie.pl 

c) Każdego dnia (między 5 listopada a 8 grudnia) należy znaleźć około 30 minut na modlitwę i rozważanie. 

Na każdy dzień przygotowane jest rozważanie związane z danym tematem. Rozważania będą dostępne w 

przewodniku 33 Dni Ad Iesum Per Mariam. Przewodnik będzie można nabyć na pierwszym spotkaniu 

organizacyjnym (koszt: ok. 20 zł).  

d) Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu, w czwartki lub w piątki. Wyjątkiem będzie spotkanie  

5 grudnia (poniedziałek – spotkanie dodatkowe z liturgią pokutną). Dokładny terminarz spotkań można 

znaleźć w punkcie III (poniżej). 

e) Każde spotkanie zaczyna się o godzinie 18.00 i trwa około 2,5 godziny. Spotykamy się w dolnym kościele.  

https://forms.gle/NKW5TPBqBUjp8cU98
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Ramowy plan spotkania (mogą zachodzić drobne zmiany): 

18.00 – 18.45 Msza św. 

18.45 – 19.30 konferencja wprowadzającą w kolejny tydzień rekolekcji 

19.30 – 20.00 adoracja z różańcem 

20.00 – 20.30 świadectwo 

f) W miarę możliwości prosimy przychodzić ok. 15 min. przed Mszą św, aby zdążyć wpisać się na listę

obecności. Wpisanie się na listę obecności będzie możliwe również po spotkaniu.

g) Przed zakończeniem rekolekcji zapraszamy na wspólnotową liturgię pokutną w poniedziałek, 5 grudnia.

h) Rekolekcje zakończą się w czwartek, 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej,

poprzez złożenie Aktu Ofiarowania się Maryi.

i) Zachęcamy, aby w miarę możliwości w trakcie rekolekcji czytać Traktat o prawdziwym nabożeństwie do

Najświętszej Maryi Panny.

III. Terminy spotkań

Spotkanie informacyjno-organizacyjne: 

26 października, środa,  godz. 18.00, dolny kościół

Na spotkaniu przedstawimy cel rekolekcji, ich zasady, szczegółowy plan i wszystkie potrzebne informacje 

dodatkowe. Po tym spotkaniu można podjąć ostateczną decyzję o uczestnictwie w tych rekolekcjach.  

Na spotkaniu będzie można nabyć przewodnik na rekolekcje 33 Dni Ad Jesum Per Mariam (cena 15/20 zł) 

oraz Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de 

Montfort (cena 20 zł).  

Po spotkaniu będzie możliwość zapisania się na rekolekcje poprzez wypełnienie formularza na miejscu. 

II spotkanie: piątek, 4 listopada, godz. 18.00, dolny kościół  

UWAGA! Rozważania i modlitwy rozpoczynamy 5 listopada – to pierwszy dzień naszych rekolekcji. 

III spotkanie: czwartek, 10 listopada, godz. 18.00, dolny kościół 

IV spotkanie: czwartek, 17 listopada, godz. 18.00, dolny kościół 

V spotkanie: piątek, 25 listopada, godz. 18.00, dolny kościół 

VI spotkanie: piątek, 2 grudnia, godz. 18.00, dolny kościół 

VII spotkanie: poniedziałek, 5 grudnia, godz. 18.00, dolny kościół – liturgia pokutna (bez możliwości 

spowiedzi)   

VIII spotkanie: czwartek, 8 grudnia, godz. 18.00, dolny kościół – Akt Ofiarowania się Maryi 



 

Tematy kolejnych etapów rekolekcji:  

5-16 listopada – Wyzbycie się ducha świata 

17-23 listopada – Poznanie siebie 

24-30 listopada – Poznanie Maryi 

1-7 grudnia – Poznanie Jezusa 

 

IV. Zapisy na rekolekcje: 

 

Zapisy poprzez formularz na naszej stronie internetowej: 

https://forms.gle/NKW5TPBqBUjp8cU98 
Zapisy są otwarte do 25 października lub do wyczerpania miejsc. 
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