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Odmów dziś dowolną część Różańca świętego i Litanię Loretańską 
Znajdź dziś troszkę czasu, aby w zupełnej ciszy rozkoszować się słowem 
Bożym z psalmu 131. Niech jego słowa wnikną głęboko do twojej duszy, ro-
dząc pokój i wielką ufność: Psalm 131 „Panie, moje serce się nie pyszni i 
oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta 
moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak nie-
mowlę u swej matki, jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, 
złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki!” (Ps 131, 1-3) 
 
NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!” Wybierz z tego dnia jedno zdanie, 
myśl lub słowo, które najbardziej cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu 
nieustannie, aż do następnego rozmyślania. Czyń tak, jak Maryja, która „za-
chowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je”. 
 
DZIĘKCZYNIENIE: Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modli-
twę: „Chwała Ojcu…”: „CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI 
ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA 
WIEKI WIEKÓW, AMEN.” 
 
 
* ** *** ** * 
 
 
33 dni - DZIEŃ 8 - niedziela, 15 listopada 2020 r. 
Totus Tuus Maria 
„PRZYSZŁO DO SWOJEJ WŁASNOŚCI” (J 1,11) 
 
Modlitwa do Ducha Świętego (na stronie tytułowej) 
Duchu Święty przyjdź, Oświeć mrok umysłu... 
 
Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi (na stronie tytułowej) 
Święty Józefie, któremu Dobry Bóg zawierzył opiekę... 
 
ROZWAŻANIE DNIA: „PRZYSZŁO DO SWOJEJ WŁASNOŚCI” „Do 
swojej własności” Pierwsze zdania Ewangelii Świętego Jana objawiają nam, 
że WSZYSTKO stało się przez Słowo, a bez Niego „nic się nie stało, co się 
stało”. Nikt z nas nie zdecydował o swoim zaistnieniu. Nie jestem źródłem 
swojego życia. Życie jest darem, który otrzymałem od Boga. Jestem własno-
ścią Boga. W pierwszym rzędzie przez to, że Bóg mnie stworzył. A jeszcze 
bardziej przez chrzest, w którym Bóg naznaczył mnie pieczęcią, która mówi, 
że należę do Niego. Pieczęć jest czymś nienaruszalnym. Mówi o tym jeden z 
najpiękniejszych fragmentów Biblii: „Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel 
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twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, 
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!” (Iz 43,1) O tej prawdzie „śpiewa” ob-
lubienica z pieśni nad pieśniami, w słowach: „Mój Miły jest mój, a ja jestem 
Jego”. (PnP 2,16) Pięknie tą rzeczywistość wyraża słowo „OD-DANIE”. 
Oddać mogę tylko coś, co nie należy do mnie. Przez akt całkowitego oddania 
się - składam w ręce Maryi całe moje życie, aby Ona oddała Je Bogu, do 
Którego ono od początku należy. To jest powrót do Źródła. Powrót do pier-
wotnej harmonii, w której WSZYSTKO JEST ŁASKĄ. Całkowite oddanie 
to powrót do Raju, w którym wszystko należy do Boga i wszystko jest łaską. 
„Przyszło” Jezus do nas nieustannie przychodzi. By Go przyjąć mamy po 
pierwsze „prostować ścieżki” czyli się nieustannie nawracać. Im więcej w 
nas miłości, tym większa przestrzeń na przyjęcie Jezusa. Tym, co nas uzdal-
nia do nieustannego przyjmowania Jezusa, jest życie CHWILĄ OBECNĄ - 
świadoma otwartość i trwanie w gotowości na przyjęcie łaski w każdej chwi-
li. Jesteśmy też wezwani, aby „czytać znaki” - to znaczy rozpoznawać to, w 
jaki sposób Jezus działa DZISIAJ i jak do nas przychodzi oraz jaka jest Jego 
Wola w tym danym czasie, w którym żyjemy. 
 
LEKTURA DUCHOWA: 1. Z TRAKTATU ŚW. LUDWIKA DE MONT-
FORT „Jezus, nasz wielki Przyjaciel, oddał się nam bez zastrzeżeń, z duszą i 
ciałem, z cnotami, łaskami i zasługami: Zdobył mnie całego - mówi św. Ber-
nard - oddając mi się całkowicie. Czyż nie jest wymogiem sprawiedliwości i 
wdzięczności, byśmy dali Jezusowi wszystko, co dać możemy? Wszak to Je-
zus pierwszy był wobec nas hojny. Idźmy za Nim, a doznamy w życiu, w 
godzinę śmierci i w wieczności jeszcze większej Jego szczodrobliwości.” 
(TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY, nr 138) 
 
**. 
 
ŚWIATŁO SŁOWA: „Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też 
uleczy, On to nas pobił, On ranę przewiąże. Po dwu dniach przywróci nam 
życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Po-
znajmy, dążmy do poznania Pana; Jego przyjście jest pewne jak poranek”. 
(Oz 6,1-3) „Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: «W nawróceniu i 
spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła«. Ale wyście 
tego nie chcieli!” (Iz 30,15) 
 
MAŁY WIECZERNIK MODLITWY: 
Odmów dziś dowolną część Różańca świętego i Litanię do Wszystkich 
Świętych 
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Pewnego razu Alicja Lenczewska otrzymała od Jezusa fragment, który był 
tego dnia w czytaniu. Zwróciła do się do Jezusa: – Słowa z dzisiejszego czy-
tania mi dałeś… Pan Jezus odpowiedział: † Aby ci zwrócić uwagę na to, że 
wskazówki na każdy dzień wypływają z czytań, których słuchasz podczas 
Mojej Ofiary. (ŚWIADECTWO, nr. 515) Niesamowite światło! Każdego 
dnia Jezus daje nam konkretne wskazówki w słowie Bożym wyznaczonym 
na dany dzień. Każdego dnia, w „ziemi” wielu słów możesz znaleźć drogo-
cenną perłę, ukrytą tam specjalnie dla ciebie. Przeczytaj dzisiejsze czytania i 
poszukaj w nich światła, które kryje się tam specjalnie dla ciebie 
 
NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!” Wybierz z tego dnia jedno zdanie, 
myśl lub słowo, które najbardziej cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu 
nieustannie, aż do następnego rozmyślania. Czyń tak, jak Maryja, która „za-
chowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je”. 
 
DZIĘKCZYNIENIE: Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modli-
twę: „Chwała Ojcu…”: „CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI 
ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA 
WIEKI WIEKÓW, AMEN.” 
 
 
* ** *** ** * 
 
 
33 dni - DZIEŃ 9 - poniedziałek, 16 listopada 2020 r. 
Totus Tuus Maria 
„A SWOI GO NIE PRZYJĘLI” (J 1,11) 
 
Modlitwa do Ducha Świętego (na stronie tytułowej) 
Duchu Święty przyjdź, Oświeć mrok umysłu... 
 
Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi (na stronie tytułowej) 
Święty Józefie, któremu Dobry Bóg zawierzył opiekę... 
 
ROZWAŻANIE DNIA: „A SWOI GO NIE PRZYJĘLI” (J 1,11) Wielki to 
ból - zostać odrzuconym przez swoich. Maryja była dla Jezusa balsamem na 
tę bolesną ranę odrzucenia przez naród wybrany. Przyjęła Go tak bardzo, że 
stała się Jego Matką. Słowa, które wyrzekła kiedyś święta Tereska od Dzie-
ciątka Jezus, odnoszą się w sposób jeszcze pełniejszy do Maryi: „Moją jedy-
ną ambicją jest czynić Jezusa znanym i kochanym”. Ta, która w całej pełni 
przyjęła Jezusa, sprawi, że i my Go przyjmiemy w pełni. Kiedy oddamy Ma-
ryi nasze serca, Ona sprawi, że będziemy kochać Jezusa tak jak Ona. Maryja 
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sprawi, że wypełnimy przykazanie miłości. Uczyni nas doskonałym pocie-
szeniem Jezusa, który jest Miłością Ukrzyżowaną, to znaczy Miłością, która 
nie jest kochana… Delikatnie, ale z wielką mocą poprowadzi nas drogą dzie-
cięctwa duchowego. Poświęcając się Niepokalanemu Sercu Maryi, pozwa-
lamy Bożej Matce, aby nas chroniła i ocalała. 
 
LEKTURA DUCHOWA: Z DZIENNIKÓW ALICJI LENCZEWSKIEJ: Je-
zus: „Dziecięctwo Boże polega na całkowitym uzależnieniu się od Boga. 
Największym błędem jest samodzielność. Jest to jak gdyby powiedzenie Bo-
gu: nie jesteś mi potrzebny, i jest w tym ślad pogardy i stawiania siebie po-
nad Bogiem. To jest właśnie to, co charakteryzuje współczesny świat, a co 
zaczęło się w czasie oświecenia (epoki), kiedy to ubóstwiono człowieka i je-
go rozum[,] przeciwstawiając się Bogu. Człowiek stał się wrogiem Boga, 
zwalczając Go i starając się odebrać Bogu Jego wszechmoc, by ją zawłasz-
czyć. Walka z Bogiem jest zawsze walką z drugim człowiekiem. Stąd tyle 
krwi, przemocy i śmierci. Lucyfer chciał być samodzielny, równy Bogu i 
wreszcie górować nad Bogiem A ponieważ nie jest stwórcą – nic nie może 
stwarzać – jedyną jego działalnością jest niszczenie i zabijanie nie tylko cia-
ła, ale przede wszystkim duszy. Dziecięce oddanie się Bogu jest zatem naj-
doskonalszą decyzją stworzenia rozumnego. Najdoskonalszym dążeniem i 
pragnieniem człowieka – Mojego umiłowanego dziecka, któremu dałem ro-
zum i serce zdolne do miłości. Odwrócenie się od Boga, zwłaszcza to defini-
tywne zerwanie i bunt, są samobójstwem i bogobójstwem. Jest to zabicie w 
sobie tego, co Boskie[,] i przez to skazanie siebie na wieczne straszne cier-
pienie, tak, jak wyrwanie własnego serca.” (SŁOWO POUCZENIA nr 459). 
 
ŚWIATŁO SŁOWA: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten 
nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w po-
dróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, 
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czu-
wajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o pół-
nocy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, 
nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwaj-
cie!».” (Mk 13, 33-37) 
 
MAŁY WIECZERNIK MODLITWY: 
Odmów dziś dowolną część Różańca świętego i Litanię do Najświętszego 
Imienia Jezusa 
 
NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!” Wybierz z tego dnia jedno zdanie, 
myśl lub słowo, które najbardziej cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu 
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nieustannie, aż do następnego rozmyślania. Czyń tak, jak Maryja, która „za-
chowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je”. 
 
DZIĘKCZYNIENIE: Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modli-
twę: „Chwała Ojcu…”: „CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI 
ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA 
WIEKI WIEKÓW, AMEN.” 
 
 
* ** *** ** * 
 
 
33 dni - DZIEŃ 10 - wtorek, 17 listopada 2020 r. 
Totus Tuus Maria 
„WSZYSTKIM TYM JEDNAK, KTÓRZY JE PRZYJĘLI, DAŁO MOC, 
ABY SIĘ STALI DZIEĆMI BOŻYMI” (J 1,12) 
 
Modlitwa do Ducha Świętego (na stronie tytułowej) 
Duchu Święty przyjdź, Oświeć mrok umysłu... 
 
Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi (na stronie tytułowej) 
Święty Józefie, któremu Dobry Bóg zawierzył opiekę... 
 
ROZWAŻANIE DNIA: „WSZYSTKIM TYM JEDNAK, KTÓRZY JE 
PRZYJĘLI, DAŁO MOC, ABY SIĘ STALI DZIEĆMI BOŻYMI” Przyjmu-
jąc Słowo, otrzymuję Moc, abym STAŁ SIĘ DZIECKIEM BOŻYM. Dziec-
ko Boże, którym się staję jest NOWYM STWORZENIEM. Jest to całkowi-
cie nowy styl życia, który jest w całości i tylką ŁASKĄ. Jest doskonałą i 
pełną realizacją łaski Chrztu Świętego, który dał nam UCZESTNICTWO w 
życiu Boga. Wszystko to ma się dokonać W MARYI. W Jej Sercu. W Jej 
Łonie. Jezus stał się Dzieckiem „W MARYI” i my mamy stać się dziećmi 
„W MARYI”. Naszym powołaniem jest dziecięca miłość do Maryi - na wzór 
Jezusa. Oddać się Maryi to znaczy wejść z Nią w tę samą relację, jaką miał z 
Nią Jezus. Jezus wzrastał i rozwijał się w Maryi, z Maryją i przy Maryi i w 
ten sam sposób pragnie wzrastać i rozwijać się w nas. Oddanie się Maryi i 
życie tym oddaniem jest wejściem w PEŁNIĘ DZIECIĘCTWA DUCHO-
WEGO. Takie przesłanie niosą nam między innymi dzieci z Fatimy. 13 maja 
2000 roku, podczas Mszy Świętej beatyfikacyjnej, Jan Paweł II mówił: 
„«Wysławiam Cię, Ojcze, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom». Wysławia-
nie Jezusa przybiera dziś uroczystą formę beatyfikacji dwojga pastuszków 
— Franciszka i Hiacynty. Przez ten obrzęd Kościół pragnie jak gdyby po-
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stawić na świeczniku te dwie świece, które Bóg zapalił, aby oświecić ludz-
kość w godzinie mroku i niepokoju.” 
 
LEKTURA DUCHOWA: Kogo Bóg wybrał do przekazania nam przesłania, 
które papież Pius XII nazywał: „najważniejszym objawieniem Ducha Świę-
tego od czasu Pięćdziesiątnicy”, a św. Jan Paweł II mówił, że jest „najważ-
niejszym orędziem czasów współczesnych”? BÓG WYBRAŁ DZIECI. Tak 
jak każdy Boży wybór - tak i ten ma głębokie znaczenie. W latach objawień 
fatimskich żyło na świecie wiele osób, które dziś czcimy jako świętych. Czy 
nie lepiej byłoby przekazać tak ważne przesłanie jednej z tych świątobliwych 
osób? A jednak BÓG WYBRAŁ DZIECI. Powierzona została im nie tylko 
rola przekazania słów Anioła czy Matki Bożej. Dzieci otrzymały udział w 
Bożym planie ratowania dusz. Ze względu na postawę i modlitwę Francisz-
ka, Hiacynty oraz Łucji - Matka Boża obiecała zachować Portugalię od skut-
ków wojny. NIESAMOWITE, jak wiele zależało od trojga małych dzieci. 
Fatima zdaje się krzyczeć i wołać do nas: DZIECIĘCTWO! DZIECIĘC-
TWO! DZIECIĘCTWO! Proroctwo ojca Pio Podobne światło wewnętrzne 
otrzymał kiedyś święty Ojciec Pio, który wypowiedział prorocze słowa: 
„DZIECI OCALĄ ŚWIAT!”. Słowa te mają dwa znaczenia: dosłowne, które 
wskazuje na rolę modlitwy i wynagrodzenia Bogu przez dzieci oraz przeno-
śne - w którym chodzi o wszystkich, którzy żyją duchem dziecięctwa Boże-
go. 
 
ŚWIATŁO SŁOWA: „Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy 
w królestwie niebieskim.” (Mt 18,4) 
 
MAŁY WIECZERNIK MODLITWY: 
Odmów dziś dowolną część Różańca świętego i Litanię Wszystkich Świę-
tych 
 
NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!” Wybierz z tego dnia jedno zdanie, 
myśl lub słowo, które najbardziej cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu 
nieustannie, aż do następnego rozmyślania. Czyń tak, jak Maryja, która „za-
chowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je”. 
 
DZIĘKCZYNIENIE: Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modli-
twę: „Chwała Ojcu…”: „CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI 
ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA 
WIEKI WIEKÓW, AMEN.” 
 
 
* ** *** ** * 
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33 dni - DZIEŃ 11 - środa, 18 listopada 2020 r. 
Totus Tuus Maria 
„WPROWADZAM NIEPRZYJAŹŃ MIĘDZY CIEBIE A NIEWIASTĘ, 
MIĘDZY POTOMSTWO TWOJE, A POTOMSTWO JEJ: ONO ZMIAŻ-
DŻY CI GŁOWĘ, A TY ZMIAŻDŻYSZ MU PIĘTĘ” (Rdz 3,15) 
 
Modlitwa do Ducha Świętego (na stronie tytułowej) 
Duchu Święty przyjdź, Oświeć mrok umysłu... 
 
Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi (na stronie tytułowej) 
Święty Józefie, któremu Dobry Bóg zawierzył opiekę... 
 
ROZWAŻANIE DNIA: Od samego początku Bóg zapowiada zwycięstwo 
Maryi oraz Jej potomstwa nad wszelkim złem. Kiedy Maryja wypowiada w 
Fatimie słowa: „Na koniec Moje Niepokalane Serce zwycięży” - nie mówi 
nic nowego: Bóg już to powiedział w księdze Rodzaju. Ogłaszając Dogmat o 
Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Kościół uznał to zwy-
cięstwo za prawdę wiary. Niepokalane Poczęcie to pierwsze wielkie zwycię-
stwo Maryi, które jest CZYSTĄ ŁASKĄ I TYLKO ŁASKĄ. Objawia nam 
ono ważną prawdę: W tym, kim jest Maryja - WSZYSTKO JEST ŁASKĄ. Z 
całą mocą zostało nam to objawione w Lourdes, kiedy Maryja powiedziała: 
„JESTEM NIEPOKALANYM POCZĘCIEM”, co znaczy: „Jestem Niepoka-
laną Łaską, jestem Czystym Działaniem Boga”. To kim Maryja jest oraz kim 
jest dla nas - JEST CZYSTĄ ŁASKĄ, NIEPOKALANYM DAREM BOGA. 
Wielka walka Słowo z księgi Rodzaju nie tylko zapowiada zwycięstwo. To 
słowo OBJAWIA WALKĘ. Całkowite zwycięstwo Maryi nad szatanem do-
konało się w Jezusie, który nas odkupił na Krzyżu. Całkowite zwycięstwo 
Maryi nad szatanem dokonuje się w każdym, kto poświęca się Jej Niepoka-
lanemu Sercu. „Wchodząc” do Serca Maryi stajesz się dziedzicem obietnicy 
Jej zwycięstwa. Jednocześnie wchodzisz w sam środek WIELKIEJ WALKI. 
„TOTUS TUUS! TOTA TUA![1]” - to zawołanie potomstwa Niewiasty, któ-
re ma zapewnione zwycięstwo. LEKTURA DUCHOWA 1. Z TRAKTATU 
ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORT „Na koniec, Maryja 
musi być groźna jak zbrojne zastępy, straszna jak wojsko gotowe do boju 
przeciw szatanowi i jego wspólnikom, głównie w owych czasach ostatnich, 
gdyż szatan wiedząc dobrze, że mało, o wiele mniej niż kiedykolwiek pozo-
staje czasu, by gubić dusze, będzie codziennie podwajać swe wysiłki i zaku-
sy. Wznieci więc on okrutne prześladowanie i pocznie zastawiać straszne za-
sadzki na wierne sługi i na prawdziwe dzieci Maryi, które mu o wiele trud-
niej pokonać niż innych. Do tych właśnie ostatnich i okrutnych prześlado-
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wań szatana, co wzmagać się będą z dnia na dzień aż do przyjścia Antychry-
sta, odnosi się głównie owa pierwsza i sławna przepowiednia i owo prze-
kleństwo, które Bóg rzucił na węża w raju ziemskim. Warto je tu wytłuma-
czyć na chwałę Najświętszej Dziewicy, dla zbawienia Jej dzieci i ku zawsty-
dzeniu szatana. „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie, a Niewiastę, po-
między potomstwo twoje a potomstwo Jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty 
zmiażdżysz mu piętę”. Tylko jeden raz położył Bóg nieprzyjaźń, ale nieprzy-
jaźń nieprzejednaną, która trwać będzie do końca świata i wzmagać się nie-
ustannie: to nieprzyjaźń między Maryją, czcigodną Matką Bożą, a szatanem, 
między dziećmi i sługami Najświętszej Dziewicy a dziećmi i wspólnikami 
Lucyfera. Maryja, Najświętsza Matka Boża, jest największą nieprzyjaciółką, 
jaką Bóg przeciwstawił szatanowi. Już w raju ziemskim Bóg tchnął w Nią, 
choć wtedy istniała tylko w myśli Bożej, tyle nienawiści do tego przeklętego 
nieprzyjaciela Bożego, dał Jej tyle zręczności do ujawnienia złośliwości tego 
starodawnego węża, tyle siły do zwyciężenia, zdeptania i zmiażdżenia tego 
pysznego bezbożnika, że on nie tylko lęka się Jej więcej niż wszystkich anio-
łów i ludzi, ale poniekąd więcej niż samego Boga. Nie znaczy to, jakoby 
gniew, nienawiść i potęga u Boga nie były nieskończenie większe niż u Naj-
świętszej Maryi Panny, gdyż doskonałości Maryi są przecież ograniczone. 
Raczej tłumaczy się to tym, że po pierwsze: szatan w swej pysze cierpi nie-
skończenie bardziej, iż zwycięża go i gromi nikła, pokorna służebnica Pań-
ska, której pokora upokarza go bardziej niż potęga Boża; po drugie: Bóg dał 
Maryi tak wielką władzę nad szatanami, że – jak często sami zmuszeni byli 
wyznać ustami opętanych – więcej boją się jednego za jakąś duszą Jej wes-
tchnienia, niż modlitw wszystkich świętych; więcej boją się jednej Jej groź-
by niż wszelkich innych mąk. Co Lucyfer stracił przez pychę, Maryja odzy-
skała przez pokorę. Co Ewa zgubiła i zaprzepaściła przez nieposłuszeństwo, 
Maryja uratowała przez posłuszeństwo. Słuchając węża, Ewa zatraciła siebie 
wraz ze wszystkimi swymi dziećmi i wydała je w ręce szatana. Maryja przez 
swą doskonałą wierność Bogu ocaliła siebie i wszystkie swoje dzieci, i po-
święciła je Majestatowi Bożemu. (...) Jednak władza Maryi nad wszystkimi 
diabłami zabłyśnie w czasach ostatecznych, kiedy to szatan czyhać będzie na 
Jej piętę, to znaczy: na wierne Jej dzieci i pokorne Jej sługi, które Ona do 
walki z nim wzbudzi. W oczach świata będą oni mali i biedni, poniżeni, 
prześladowani i uciskani, podobnie jak pięta w stosunku do reszty członków 
ciała. Lecz w zamian za to będą bogaci w łaski Boże, których im Maryja ob-
ficie udzieli; będą wielcy i możni przed Bogiem; w świętości zostaną wynie-
sieni ponad wszelkie stworzenie przez swą gorącą żarliwość, a Bóg tak po-
tężnie podtrzymywać ich będzie swoją mocą, że wraz z Maryją głęboką swą 
pokorą miażdżyć będą głowę diabła i staną się sprawcami triumfu Jezusa 
Chrystusa.” (TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJ-
ŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, nr 50-54) 
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ŚWIATŁO SŁOWA: „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Ko-
ściołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku 
wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje.” 
(Ap 2,17) 
 
MAŁY WIECZERNIK MODLITWY: 
Odmów dziś dowolną część Różańca świętego i Litanię Loretańską 
Rozważ w sposób szczególny, te słowa Pana Jezusa: „Niepokalane Serce 
Mojej Matki zwycięży”. 
 
NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!” Wybierz z tego dnia jedno zdanie, 
myśl lub słowo, które najbardziej cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu 
nieustannie, aż do następnego rozmyślania. Czyń tak, jak Maryja, która „za-
chowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je”. 
 
DZIĘKCZYNIENIE: Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modli-
twę: „Chwała Ojcu…”: „CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI 
ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA 
WIEKI WIEKÓW, AMEN.” 
 
 
* ** *** ** * 
 
 
33 dni - DZIEŃ 12 - czwartek, 19 listopada 2020 r. 
Totus Tuus Maria 
„I ZOSTAŁ STRĄCONY WIELKI SMOK, WĄŻ STARODAWNY, KTÓ-
RY SIĘ ZWIE DIABEŁ I SZATAN, ZWODZĄCY CAŁĄ ZAMIESZKA-
ŁĄ ZIEMIĘ” (Ap 12,9) 
 
Modlitwa do Ducha Świętego (na stronie tytułowej) 
Duchu Święty przyjdź, Oświeć mrok umysłu... 
 
Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi (na stronie tytułowej) 
Święty Józefie, któremu Dobry Bóg zawierzył opiekę... 
 
ROZWAŻANIE DNIA: Nowy Testament przedstawia szatana jako przeciw-
nika Bożych planów, realizowanych przez Jezusa Chrystusa. Szatan kusi Je-
zusa na pustyni, a potem jest wielokrotnie wyrzucany z opętanych, których 
Jezus uwalnia. Aktywnie działanie szatana sprawia, że jest on nazywany w 
Ewangelii: „władcą tego świata”. Za pomocą przypowieści Jezus uczy, że 



 

32 

działalność szatana polega na wyrywaniu słowa Bożego z serc ludzkich, 
„aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni”. (Łk 8,12). Szatan pragnie również 
odkryć słabość uczniów i oskarżyć ich przed Bogiem, Jezus jednak wstawia 
się za nimi, aby nie ustała ich wiara (Łk 22, 31). Walka szatana z Chrystu-
sem znajduje swe przedłużenie w walce z Kościołem. Święty Piotr pisze: 
„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krą-
ży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!” (1 P 
5,8-9). Taktyką Szatana są podstępy, zasadzki, oszustwa i krętactwa oraz 
przybieranie postaci anioła światłości. Dlatego święty Paweł pisze: „Oblecz-
cie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów 
diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw 
Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemno-
ści, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.” (Ef 6, 
11-12). Słowo Boże objawia nam, że w czasach ostatecznych narzędziem 
szatana będzie Antychryst, który zakwestionuje dzieło odkupienia dokonane 
przez Chrystusa. W 675 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego, który 
nosi tytuł: „Ostatnia próba Kościoła” - czytamy takie oto słowa: „Przed 
przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która za-
chwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego 
pielgrzymce przez ziemię, odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią 
oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za 
cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszu-
stwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek 
uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w cie-
le”. Apokalipsa świętego Jana opowiada o walce, która dokona się między 
Archaniołem Michałem i jego aniołami, a smokiem, który symbolizuje sza-
tana. Szatan zostanie pokonany przez krew Baranka. Bezsilny wobec Nie-
wiasty i jej Potomka, zwróci się przeciw reszcie Jej potomstwa, wzbudzając 
okrutne prześladowania. Ostatecznie nastanie jednak tryumf Chrystusa - Ba-
ranka oraz Kościoła. Maryja jest naszą PEŁNĄ ZBROJĄ BOŻĄ. Jej Niepo-
kalane Serce jest dla szatana twierdzą niezdobytą. Chronimy się w Niej po-
przez akt poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu. 
 
LEKTURA DUCHOWA: 1. Z TRAKTATU ŚW. LUDWIKA MARII GRI-
GNION DE MONTFORT: „Czwartą przysługą, którą Maryja oddaje swym 
wiernym dzieciom i sługom, jest to, że ich broni i osłania przed nieprzyja-
ciółmi. Przez swe starania i czujność Rebeka uchroniła Jakuba od wszelkich 
niebezpieczeństw, w jakich się znajdował, a w szczególności od śmierci. 
Brat Ezaw byłby mu ją na pewno zadał, gdyż żywił doń nienawiść i za-
zdrość, jak niegdyś Kain wobec Abla. Maryja, Dobra Matka wybranych, 
ukrywa ich pod swymi opiekuńczymi skrzydłami niczym kokosz pisklęta. 
Rozmawia z nimi, zniża się do nich, współczuje ich słabościom. By ich 
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uchronić przed jastrzębiem i sępem, okrąża ich i towarzyszy im groźna jak 
zbrojne zastępy. Czyż człowiek otoczony stutysięczną armią będzie się oba-
wiał swych nieprzyjaciół? A wierny sługa Maryi, otoczony Jej opieką i potę-
gą królewską, jeszcze mniej ma podstaw do obawy. Ta dobra Matka i można 
Władczyni niebios szybciej wysłałaby milionowe hufce aniołów na pomoc 
słudze swemu, niż by ktokolwiek mógł rzec, że wierny sługa, który się Jej 
zawierzył, został pokonany przez złość, liczbę i siłę nieprzyjaciół. (TRAK-
TAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY, nr 210) 
 
ŚWIATŁO SŁOWA: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał ży-
cie wieczne" (J 3, 16) 
 
MAŁY WIECZERNIK MODLITWY: 
Odmów dziś dowolną część Różańca świętego i Litanię Najdroższej Krwi 
Chrystusa 
Pan Jezus przekazał Alicji Lenczewskiej słowo: „Dziecko Moje, kontempluj 
w sercu swoim słowa Pisma: „Do końca nas umiłował” podczas każdej mo-
dlitwy twojej, przybliżając serce swe do tego, o czym mówi ta modlitwa i co 
pokazuje jej treść. Szczególnie rozważając kolejne tajemnice Różańca Świę-
tego i stacje Drogi Krzyżowej.” (SŁOWO POUCZENIA, nr. 338) 
 
NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!” Wybierz z tego dnia jedno zdanie, 
myśl lub słowo, które najbardziej cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu 
nieustannie, aż do następnego rozmyślania. Czyń tak, jak Maryja, która „za-
chowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je”. 
 
DZIĘKCZYNIENIE: Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modli-
twę: „Chwała Ojcu…”: „CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI 
ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA 
WIEKI WIEKÓW, AMEN.” 
 
 
* ** *** ** * 
 
 
33 dni - DZIEŃ 13 - piątek, 20 listopada 2020 r. 
Totus Tuus Maria 
„POTEM WIELKI ZNAK SIĘ UKAZAŁ NA NIEBIE: NIEWIASTA OB-
LECZONA W SŁOŃCE I KSIĘŻYC POD JEJ STOPAMI, A NA JEJ 
GŁOWIE WIENIEC Z GWIAZD DWUNASTU” (Ap 12,1) 
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Modlitwa do Ducha Świętego (na stronie tytułowej) 
Duchu Święty przyjdź, Oświeć mrok umysłu... 
 
Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi (na stronie tytułowej) 
Święty Józefie, któremu Dobry Bóg zawierzył opiekę... 
 
ROZWAŻANIE DNIA: „POTEM WIELKI ZNAK SIĘ UKAZAŁ NA NIE-
BIE: NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE I KSIĘŻYC POD JEJ STO-
PAMI, A NA JEJ GŁOWIE WIENIEC Z GWIAZD DWUNASTU” Księga 
Rodzaju, Ewangelia Świętego Jana oraz Apokalipsa. W każdej z tych ksiąg 
Słowa Bożego pojawia się postać Niewiasty. W Księdze Rodzaju otrzymuje 
Ona obietnicę zwycięstwa nad szatanem. W Ewangelii św Jana, Jezus na 
krzyżu oddaje Jej swojego ucznia, który symbolizuje cały Kościół i każdego 
człowieka. W Apokalipsie Jej postać ukazuje się jako „Niewiasta obleczona 
w słońce”. „Wielki znak” Nie chodzi tu o fizyczny rozmiar, lecz o wagę czy-
li znaczenie tego znaku. Jest to coś bardzo ważnego, coś wielkiego, na co 
Bóg zwraca nam szczególną uwagę. „Niewiasta obleczona w słońce” Słońce 
jest źródłem światła, bez którego nie ma życia na ziemi. Ten znak zapowia-
da, że przez Niewiastę nad światem znowu zabłyśnie światło, którym jest Je-
zus Chrystus. On jest Słońcem świata i przez Maryję ma na nowo zajaśnieć 
w sercach swoich stworzeń. „Księżyc pod Jej stopami” Księżyc jest symbo-
lem zmienności oraz śmierci. Posiadanie czegoś pod stopami oznacza z kolei 
panowanie, władzę. „A na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” Wieniec 
jest symbolem władzy królewskiej. Dlatego fragment ten cytujemy podczas 
rozważań nad piątą tajemnicą chwalebną Różańca Świętego. Wyraża ona 
prawdę, że Bóg ustanowił Maryję Królową nieba i ziemi. Maryja otrzymała 
pełny udział w mocy i potędze Bożej. Dlatego nazywamy Ją: „Wszechmocą 
błagającą”. Święty Wawrzyniec pisze: „Syn wszechmocny jest z natury, 
Matka zaś stała się wszechmocną z łaski.” Podobnie wołał w modlitwie 
święty German: „Ty, o Maryjo, jesteś wszechmocna w wyjednywaniu 
grzesznikom zbawienia!” Na początku lat 50-tych XX wieku Arsene Heitz 
umieścił te dwanaście gwiazd na niebieskim tle. Tak powstała flaga Unii Eu-
ropejskiej. Co ciekawe - została ona przyjęta i wywieszona w katedrze w 
Strasburgu dokładnie 8 grudnia 1955 roku, a więc w uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To daje wielką nadzieję, że wiara 
Europy odrodzi się przez Maryję. Benedykt XVI Warto tu przytoczyć piękne 
i budzące wielką nadzieję słowa papieża Benedykta XVI: „Także i w obec-
nych czasach ten smok wydaje się niezwyciężony, ale również teraz pozosta-
je prawdą, że Bóg jest silniejszy od smoka, że zwycięża miłość, a nie ego-
izm. Po tym, jak rozważyliśmy różne historyczne wcielenia tego smoka, po-
patrzmy teraz na inny obraz: Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej 
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stopami, otoczona wieńcem z dwunastu gwiazd. Również ten obraz ma wiele 
znaczeń. Po pierwsze, nie ma wątpliwości, że jest to Maryja Panna obleczo-
na w słońce, czyli całkowicie obleczona w Boga; Maryja, która w pełni żyje 
w Bogu, otoczona i przeniknięta Bożym światłem. Otoczona dwunastoma 
gwiazdami, czyli dwunastoma pokoleniami Izraela, całym Ludem Bożym, 
całą wspólnotą świętych, a u stóp ma księżyc, symbol śmierci i śmiertelno-
ści. Maryja śmierć ma już za sobą; jest w pełni obleczona w życie; została 
przyjęta z ciałem i duszą do chwały Boga, i będąc w chwale, po pokonaniu 
śmierci, mówi do nas: Odwagi, ostatecznie zwycięża miłość! Moje życie wy-
rażało się w słowach: Jestem służebnicą Boga; moje życie było darem z sie-
bie, dla Boga i dla bliźniego. I to życie służebne stało się teraz prawdziwym 
życiem. Ufajcie, wy także miejcie odwagę żyć w ten sposób, na przekór 
wszelkim groźbom smoka. Takie jest pierwsze znaczenie obrazu Niewiasty, 
którą stała się Maryja. «Niewiasta obleczona w słońce» jest wielkim zna-
kiem zwycięstwa miłości, zwycięstwa dobra, zwycięstwa Boga. Wielkim 
znakiem pocieszenia.”[1] Sługa Boży Ojciec Dolindo Ruotolo i św. Bernard 
W swoim największym dziele zatytułowanym „Maryja Niepokalana”, po-
korny ojciec Dolindo Ruotolo pisze, że obraz Niewiasty obleczonej w słoń-
ce: „odnosi się bezpośrednio do Najświętszej Maryi i do walki, którą szatan, 
„Smok barwy ognia”, wytoczył przeciwko Niej w ostatniej bolesnej epoce 
świata i Kościoła. Odnosi się on do Maryi, jedynego schronienia dającego 
nadzieję i miłosierdzie w najsmutniejszych dla świata i Kościoła momen-
tach”. Ojciec Dolindo odwoływał się do nauki świętego Bernarda, doktora 
Kościoła, który wołał do Maryi: „W Tobie pozostaje Jezus Chrystus, który 
jest słońcem, a Ty w Nim. Ty Go przyoblekasz i jesteś obleczona przez Nie-
go. Przyoblekasz Go substancją ciała, a On obleka Cię chwałą Jego majesta-
tu”. Niech nas dalej prowadzi modlitwa o. Dolindo: „W Tobie Maryjo, Mat-
ko nasza, jest nasza nadzieja, do Ciebie wznosimy bolesny okrzyk na wy-
gnaniu, przez Ciebie mamy nadzieję pośrodku oblężenia, które nas ściska, 
przez Ciebie przyjdzie zwycięstwo Boga!. Amen.” 
 
LEKTURA DUCHOWA: 1. Z TRAKTATU ŚW. LUDWIKA GRIGNION 
DE MONTFORT „To, co bezwzględnie orzekam o Jezusie Chrystusie, to 
samo względnie twierdzę o Matce Najświętszej. Bo skoro Jezus obrał sobie 
Najświętszą Pannę za nierozłączną towarzyszkę swego życia i śmierci, swej 
chwały i potęgi w niebie i na ziemi, to Jej udzielił z łaski swego Majestatu 
tychże praw i przywilejów, które On sam posiada z natury: Wszystko,co jest 
właściwe Bogu z natury, jest właściwe Maryi na mocy łaski–jak mówią 
święci. Według ich zdania, Jezus Chrystus i Maryja mają tę samą wolę i tę 
samą władzę; wspólnie posiadają tych samych poddanych, te same sługi i 
tych samych niewolników. (TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃ-
STWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, nr 75) 
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ŚWIATŁO SŁOWA: „A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma 
przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześć-
dziesiąt dni. 7 I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli wal-
czyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie prze-
mógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.” (Ap 12, 6-8) 
 
MAŁY WIECZERNIK MODLITWY: 
Odmów dziś dowolną część Różańca świętego i Litanię do Serca Pana Jezu-
sa 
 
NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!” Wybierz z tego dnia jedno zdanie, 
myśl lub słowo, które najbardziej cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu 
nieustannie, aż do następnego rozmyślania. Czyń tak, jak Maryja, która „za-
chowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je”. 
 
DZIĘKCZYNIENIE: Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modli-
twę: „Chwała Ojcu…”: „CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI 
ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA 
WIEKI WIEKÓW, AMEN.” 
 
 
* ** *** ** * 
 
 
33 dni - DZIEŃ 14 - sobota, 21 listopada 2020 r. 
Totus Tuus Maria 
„BÓG CHCE USTANOWIĆ NA ŚWIECIE NABOŻEŃSTWO DO MOJE-
GO NIEPOKALANEGO SERCA” 
 
Modlitwa do Ducha Świętego (na stronie tytułowej) 
Duchu Święty przyjdź, Oświeć mrok umysłu... 
 
Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi (na stronie tytułowej) 
Święty Józefie, któremu Dobry Bóg zawierzył opiekę... 
 
ROZWAŻANIE DNIA: „BÓG CHCE USTANOWIĆ NA ŚWIECIE NA-
BOŻEŃSTWO DO MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA” Boży Plan 
Bóg stworzył piękny i dobry świat. Wszystko było dobre. Najpiękniejszym 
ze wszystkich stworzeń był człowiek. Arcydzieło Bożej Miłości. Tak było do 
momentu grzechu pierworodnego. Grzech zniekształcił i zeszpecił wszystko. 
Zerwał relację człowieka z Bogiem i przyniósł wiele daleko idących konse-
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kwencji. Człowiek opuścił przestrzeń bliskości z Bogiem. Ale Bóg nie opu-
ścił człowieka. Natychmiast zaczął realizować plan ratowania i zbawienia 
swoich marnotrawnych dzieci. Plan przywrócenia pierwotnej harmonii. Plan 
powrotu do PEŁNI ŁASKI. Na czym on polegał? Otóż Bóg zaczął BRAĆ W 
POSIADANIE. Zaczął CZYNIĆ SWOJĄ WŁASNOŚCIĄ: Najpierw ziemię 
wokół płonącego krzewu (Wj 3,5) Później wybudowaną na Jego cześć świą-
tynię (1 Krl 9,3) Oraz służących mu kapłanów. (Wj 29) To, co Bogu poświę-
cone miało być odtąd święte. Tym, czym był akt poświęcenia w przypadku 
świątyni, tym w odniesieniu do ludzi było zawarcie Przymierza. Bóg zawie-
rał przymierze z Noem, Abrahamem, Mojżeszem, Dawidem. Bóg poświęcał 
sobie konkretne osoby, udzielając im daru swojej świętości. Poświęcenie 
osób miało prowadzić do poświęcenia całego narodu. Naród Izraela miał stać 
się całkowitą własnością Pana. Miał być ludem świętym, na własność Bogu 
poświęconym. W odpowiedzi na niewierność ludu wybranego Bóg zapowie-
dział Nowe Przymierze. (Jr 31,31-33). To Nowe Przymierze jest Nowym Po-
święceniem, które dokonuje się w Jezusie. Konsekracja Jezusa dokonała się 
we Wcieleniu, w świątyni, w modlitwie, w której Jezus mówił: ”Ja za nich 
poświęcam w ofierze samego siebie” oraz na Krzyżu, kiedy Jezus powie-
dział: „Ojcze, w Twoje ręce ODDAJĘ ducha mego”. Wcielenie dokonuje się 
W MARYI. To MARYJA zanosi Jezusa do świątyni, aby Go POŚWIĘCIĆ 
BOGU. To MARYJA stoi pod krzyżem i słucha słów jeszcze jednego po-
święcenia. Na Krzyżu dokonuje się jeszcze jedna konsekracja. Jeszcze jedno 
ODDANIE. „Oto syn twój”. „Oto Matka twoja”. Kontynuacja Bożego Planu 
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi kieruje nas ku trzem przestrze-
niom: Pierwszą jest CAŁKOWITE ODDANIE czyli poświęcenie - akt oraz 
idąca za nim postawa całkowitej przynależności i zależności od Boga - przez 
Maryję. Taki akt i taka postawa ma ogarnąć CAŁEGO CZŁOWIEKA i całe 
jego życie, aby łaska mogła ogarnąć całego człowieka i całe jego życie. Akt 
całkowitego oddania jest więc aktem całkowitego otwarcia się na łaskę. 
Drugą przestrzenią jest przestrzeń RELACJI. Jest to zaproszenie do wejścia 
w szczególną bliskość z Maryją - na wzór Jezusa i tak jak Jezus. Trzecią 
przestrzenią są pewne praktyki wewnętrzne oraz zewnętrzne, które mają być 
wyrazem oraz owocem oddania oraz relacji bliskości z Maryją. 
 
LEKTURA DUCHOWA: 1. Z TRAKTATU ŚW. LUDWIKA MARII GRI-
GNION DE MONTFORT [1. Bóg chce objawić i odsłonić Maryję w czasach 
ostatecznych.] Bóg zatem pragnie Maryję, Arcydzieło rąk swoich, w owych 
czasach ostatecznych objawić i odsłonić: 1) Ponieważ sama ukrywała się na 
tym świecie i w swej głębokiej pokorze uniżała się bardziej niż proch, uzy-
skawszy u Pana Boga, u Apostołów i Ewangelistów to, że zamilczeli o Jej 
życiu. 2) Ponieważ Maryja jest Arcydziełem rąk Bożych, tak na ziemi przez 
łaskę, jak w niebie przez chwałę, Bóg chce, by Go w Niej za to wielbiono na 
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ziemi i wśród żyjących wysławiano. 3) Ponieważ Maryja jest Jutrzenką, po-
przedzającą i odsłaniającą Słońce sprawiedliwości, Jezusa Chrystusa, dlatego 
powinna być poznana i objawiona, by przez to Jezus Chrystus był poznany i 
uwielbiony. 4) Ponieważ Maryja jest drogą, którą Jezus Chrystus przyszedł 
do nas po raz pierwszy, będzie nią i wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie po-
wtórnie, choć nie w ten sam sposób. 5) Ponieważ Maryja jest środkiem pew-
nym, drogą prostą i niepokalaną, by dojść do Chrystusa i znaleźć Go nieza-
wodnie, dlatego święte dusze, które mają szczególną zabłysnąć świętością, 
muszą znaleźć Jezusa przez Maryję.Kto znajdzie Maryję, znajdzie Życie, to 
znaczy Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Nie można 
jednak znaleźć Maryi, nie szukając Jej; nie można Jej szukać, nie znając Jej, 
gdyż nikt nie szuka,ani nie pragnie, czego nie zna. Konieczne jest więc, by 
Maryję znano więcej niż kiedykolwiek, ażeby Trójca Przenajświętsza jak 
najwięcej była znana i wielbiona. 6) Maryja musi w owych czasach ostatecz-
nych więcej niż kiedykolwiek zajaśnieć miłosierdziem, mocą i łaską. Musi 
zajaśnieć miłosierdziem, by przyprowadzić do owczarni Chrystusowej i mi-
łośnie przygarnąć biednych grzeszników i zbłąkanych, którzy nawrócą się i 
powrócą do Kościoła katolickiego.” (TRAKTAT O PRAWDZIWYM NA-
BOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, nr 50) 
 
ŚWIATŁO SŁOWA: „Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I 
stała się światłość.” (Rdz 1,3) 
 
MAŁY WIECZERNIK MODLITWY: 
Odmów dziś dowolną część Różańca świętego i Litanię Loretańską 
W kwietniu 2018 roku została w Polsce zapoczątkowana ważna inicjatywa 
modlitewna o nazwie: „Krucjata jednej intencji”. Jest ona prosta i piękna jak 
serce dziecka. Polega na tym, aby w dowolnym czasie ofiarować konkretny 
czyn (może to być modlitwa, post, cierpienie itp) w tej JEDNEJ INTENCJI: 
„Aby Maryja była znana i kochana, aby jej wezwanie z Fatimy poznał i wy-
pełnił świat”. 
 
NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!” Wybierz z tego dnia jedno zdanie, 
myśl lub słowo, które najbardziej cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu 
nieustannie, aż do następnego rozmyślania. Czyń tak, jak Maryja, która „za-
chowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je”. 
 
DZIĘKCZYNIENIE: Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modli-
twę: „Chwała Ojcu…”: „CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI 
ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA 
WIEKI WIEKÓW, AMEN.” 
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* ** *** ** * 
 
 
33 dni - DZIEŃ 15 - niedziela, 22 listopada 2020 r. 
Totus Tuus Maria 
„KIEDYŚ PROSIŁEM O POŚWIĘCENIE RODZAJU LUDZKIEGO MO-
JEMU BOSKIEMU SERCU. DZIŚ PROSZĘ O POŚWIĘCENIE ŚWIATA 
NIEPOKALANEMU SERCU MOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ MATKI“ (Słowa 
Pana Jezusa skierowane do Alexandriny Marii da Costa) 
 
Modlitwa do Ducha Świętego (na stronie tytułowej) 
Duchu Święty przyjdź, Oświeć mrok umysłu... 
 
Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi (na stronie tytułowej) 
Święty Józefie, któremu Dobry Bóg zawierzył opiekę... 
 
ROZWAŻANIE DNIA: Dzięki życiu i misji błogosławionej Alexandriny 
Marii da Costa, Bóg pozwala nam zrozumieć, że nabożeństwo do Niepoka-
lanego Serca Maryi jest kontynuacją i dopełnieniem nabożeństwa do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. W tych Dwóch Sercach jest nasze OCALE-
NIE. Często mówimy, że Maryja prowadzi nas do Jezusa i jest to prawdą. Im 
bardziej jednak zbliżamy się do Jezusa, tym bardziej odkrywamy, że to dzia-
ła również w drugą stronę: Pan Jezus prowadzi nas do Maryi. Nasz wielki 
święty papież Jan Paweł II odkrył tę prawdę, gdy był jeszcze klerykiem. Tak 
o tym pisał: „(...) w okresie, w któ-rym krystalizowała się sprawa mojego 
powołania kapłańskiego, a także pod wpływem osoby Jana Tyranowskiego, 
mój sposób pojmowania nabożeństwa do Matki Bożej uległ pewnej przebu-
dowie. O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chry-
stusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi 
nas do swojej Matki.[1]” Światło na tajemnicę Dwóch Najświętszych Serc 
rzuca nam także przesłanie z Fatimy oraz podobieństwa łączące to objawie-
nie z objawieniem Najświętszego Serca Pana Jezusa - świętej Małgorzacie 
Marii Alacoque, które miało miejsce we francuskim Paray-le-monial. Wcho-
dzimy w tajemnicę jedności Serc Jezusa i Maryi. Jest między tymi Dwoma 
Sercami jakaś niepojęta dla nas wymiana Miłości. Ta wymiana Miłości jest 
naszym RATUNKIEM. Niech do dalszych rozważań prowadzą nas słowa 
modlitwy Pierre’a de Berulle - francuskiego kardynała i mistyka: „O Serce 
Jezusa żyjącego w Maryi i poprzez Nią! O Serce Maryi żyjącej w Jezusie i 
przez Jezusa! O słodka więzi tych dwóch Serc! Niech będzie błogosławiony 
Bóg miłości i jedności, który wspólnie jednoczy! Niechaj złączy każde z na-
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szych serc z Sercami Ich Dwojga i niechaj sprawi, by te trzy serca połączone 
w jedno żyły na cześć świętej jedności Trzech Osób Boskich.” 
 
LEKTURA DUCHOWA: 1. Z TRAKTATU ŚWIĘTEGO LUDWIKA MA-
RII GRIGNION DE MONTFORT „Mój umiłowany Jezu, tu zwracam się do 
Ciebie, by serdecznie użalić się przed Twym Majestatem, że większość 
chrześcijan, nawet spośród bardzo uczonych, nie rozumie nierozerwalnej 
więzi, jaka istnieje między Tobą a Twą świętą Matką. Ty, Panie, zawsze je-
steś z Maryją, a Maryja zawsze jest z Tobą i bez Ciebie być nie może; ina-
czej przestałaby być tym, czym jest. Łaska tak Ją przekształciła w Ciebie, że 
już nie Ona żyje i nie Ona jest, ale Ty, mój Jezu, żyjesz i królujesz w Niej 
doskonalej niż we wszystkich aniołach i błogosławionych. Gdyby ludzie 
znali chwałę i miłość, jakie otrzymujesz w tej przedziwnej Istocie, zaprawdę, 
przyjmowaliby Ciebie i Ją z zupełnie innymi uczuciami. Maryja jest tak ści-
śle z Tobą zjednoczona, że łatwiej byłoby oddzielić światło od słońca i żar 
od ognia, a nawet -powiem śmiało -prędzej można by odłączyć od Ciebie 
wszystkich aniołów i błogosławionych,aniżeli Twą błogosławioną Matkę, 
gdyż Ona goręcej Cię kocha i doskonalej Cię sławi niż wszelkie inne stwo-
rzenia razem.” (TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, nr 63) 
 
ŚWIATŁO SŁOWA: „Kim jest Ta, co się wyłania z pustyni, wsparta na Ob-
lubieńcu swoim?” (PnP 8,5) 
 
MAŁY WIECZERNIK MODLITWY: 
Odmów dziś dowolną część Różańca świętego i Litanię do Wszystkich 
Świętych 
Odmów również sercem tą piękną modlitwę poświęcenia Dwóm Najświęt-
szym Sercom: „Wezwani proroctwami Twojego Słowa, o Panie, wiemy, 
ufamy i wierzymy, że tryumf Twego Najświętszego Serca i Niepokalanego 
Serca Maryi jest już bardzo bliski. Przychodzimy więc z pokorą poświęcić 
nas samych, nasze rodziny i nasz kraj Waszym Dwom Najświętszym Ser-
com. Wierzymy, że kiedy poświęcimy Wam nasz kraj, naród nie wyciągnie 
miecza przeciw narodowi i nie będzie już zaprawiania do wojny [Iz 2,4]. 
Wierzymy, że kiedy poświęcimy nasz kraj Waszym Dwom Kochającym 
Sercom, cała duma i zarozumiałość ludzka, wszelka bezbożność i zatwar-
działość serca zostaną starte, a miłość i dobro zastąpi każde zło. Wierzymy, 
że Wasze Dwa Najświętsze Serca nie oprą się naszym wzdychaniom i na-
szym potrzebom i w Swym Płomieniu Miłości usłyszą nas, i przyjdą uzdro-
wić nasze głębokie rany i przynieść nam pokój. O, Najświętsze Serce Jezusa 
i Niepokalane Serce Maryi, tchnijcie w nas iskrę z Waszych Dwóch Serc, 
aby rozpalić nasze serca. Uczyńcie z naszego kraju doskonałe Mieszkanie 
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Waszej Świętości. Pozostańcie w nas, a my w Was, abyśmy dzięki Miłości 
Waszych Dwóch Serc znaleźli Pokój, Jedność i Nawrócenie. Amen.” 
 
NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!” Wybierz z tego dnia jedno zdanie, 
myśl lub słowo, które najbardziej cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu 
nieustannie, aż do następnego rozmyślania. Czyń tak, jak Maryja, która „za-
chowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je”. 
 
DZIĘKCZYNIENIE: Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modli-
twę: „Chwała Ojcu…”: „CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI 
ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA 
WIEKI WIEKÓW, AMEN.” 
 
 
* ** *** ** * 
 
 
33 dni - DZIEŃ 16 - poniedziałek, 23 listopada 2020 r. 
Totus Tuus Maria 
ŚWIAT ODDANY. ŚWIAT POŚWIĘCONY. ŚWIAT W NIEPOKALA-
NYM SERCU MARYI. 
 
Modlitwa do Ducha Świętego (na stronie tytułowej) 
Duchu Święty przyjdź, Oświeć mrok umysłu... 
 
Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi (na stronie tytułowej) 
Święty Józefie, któremu Dobry Bóg zawierzył opiekę... 
 
ROZWAŻANIE DNIA: ŚWIAT ODDANY. ŚWIAT POŚWIĘCONY. 
ŚWIAT W NIEPOKALANYM SERCU MARYI. Źródło Pierwszym i naj-
ważniejszym poświęceniem świata Niepokalanemu Sercu Maryi było Wcie-
lenie Jezusa. W Jezusie - w łonie Maryi zostało wtedy zamknięte całe stwo-
rzenie. To poświęcenie zostało przez Jezusa uroczyście ogłoszone na Krzyżu 
- w słowach: „Oto syn twój” - „Oto Matka twoja”. Podkreślał to w Fatimie 
Jan Paweł II, mówiąc: „Poświęcić świat Niepokalanemu Sercu Maryi – to 
znaczy przybliżyć się, za pośrednictwem Matki, do samego Źródła życia, 
które wytrysło na Golgocie. (...) Poświęcić świat Sercu Maryi, Niepokala-
nemu Sercu Matki – to znaczy wrócić pod Krzyż Syna.” Uczestnikami tego 
poświęcenia staliśmy się przez Chrzest Święty, który włączył nas w życie 
Jezusa. Okrzyk radości „Chwała! Chwała! Chwała Jezusowi! Cześć i chwała 
Maryi! Serce Ojca Świętego, złote serce, zdecydowało o poświęceniu świata 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Jakie szczęście, jaka radość dla świata z bycia 


