Przygotowanie do złożenia

Aktu Ofiarowania się
Jezusowi Chrystusowi
przez Maryję
1 Stycznia 2021 r.
wg św. Ludwika M.Grignion de Montfort
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Rekolekcje będą prowadzone w Parafii pw.

Chrystusa Króla

Międzyrzec Podlaski
Al. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4
Rozpoczęcie: 28 Listopada

godz.

10.00

Spotkania raz w tygodniu: w Soboty

Zapisy i szczegóły: niewolnicyzmilosci.pl

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi

Ad Iesum per Mariam

Rekolekcje 33 DNI AD IESUM PER MARIAM
33-dniowe rekolekcje animowane przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM
PER MARIAM od lat gromadzą wielu wiernych. Ten święty czas odnowy duchowej w naszym życiu
prowadzi do decyzji, aby radykalnie zawierzyć się Matce Bożej po to, żeby potem z Nią przeżywać
swoją wiarę i duchową drogę do Boga. Zwieńczeniem rekolekcji jest złożenie lub odnowienie uroczystego Aktu Ofiarowania się Jezusowi przez Maryję.

„Szczęśliwa po tysiąc razy szczęśliwa jest dusza wolna, która poświęca się Jezusowi
przez Maryję w niewolę miłości, wyzwolona przez Chrzest z tyrańskiej niewoli szatana!”
- św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Dla kogo są te rekolekcje?
Na rekolekcje zaproszone są wszystkie osoby. Osoby pragnące nie tylko pogłębić swoją wiarę, ale także wzmocnić intensywność jej przeżywania. Osoby, które nie mają relacji z Maryją,
a chciałyby poznać Ją i doświadczyć Jej macierzyńskiej miłości, zaufać Jej potężnemu wstawiennictwu. Osoby, które doświadczyły już potęgi Maryi i wiedzą, że Ona jest niezawodną „ostatnią deską ratunku”. Osoby, które mają pragnienie pogłębienia relacji z Maryją, a przez Nią
z Jezusem. Osoby, które poznały już słodycz Serca Maryi, kochają Ją i pragną postawić „kropkę nad i”, oddając się Jej całkowicie do dyspozycji, aby Ona mogła doprowadzić ich samych
i ich bliskich do … Nieba!

Program rekolekcji
Program rekolekcji oparty jest na metodzie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort opisanej w
„Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Każdy uczestnik otrzymuje
niezbędne materiały rekolekcyjne (ofiara: 40 zł/os). Indywidualne ćwiczenia duchowe odprawia
w oparciu o otrzymany osobisty przewodnik 33 DNI. Ad Iesum per Mariam. Przewodnik kandydata
na duchowego niewolnika Maryi (Imprimatur, Nihil Obstat) prowadzący „za rękę” dzień po
dniu, krok po kroku, zawierający wskazania praktyczne pomagające w odprawieniu wszystkich
ćwiczeń duchowych. Raz w tygodniu odbywają się wspólne spotkania w kościele: Msza św.
z adoracją Najświętszego Sakramentu, po niej konferencja tematyczna wprowadzająca w kolejny
etap rekolekcyjnej drogi. Rekolekcje przygotowują do złożenia lub odnowienia uroczystego Aktu
Ofiarowania siebie Panu Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi. W dniu aktu każdy uczestnik
otrzymuje akt pamiątkowy, imienny certyfikat oraz łańcuszek niewolnika Maryi z Cudownym
Medalikiem jako zewnętrzny znak swojej szczególnej przynależności do Boga i Maryi.

Rekolekcje w naszej parafii
Miejsce rekolekcji: Parafia pw. Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim (Al. Wyszyńskiego 4)
28 listopada (sobota) o godz. 10.00 wspólna modlitwa, konferencja „Ad Iesum Per Mariam - Droga do świętości”, spotkanie organizacyjne, zgłoszenia oraz odbiór przewodników rekolekcyjnych
„33 DNI. Ad Iesum Per Mariam...”.
30 listopada (poniedziałek) godz. 18.00 - Msza św. wotywna o Duchu Świętym.
1 stycznia 2021r. (piątek) - Msza św. z Aktem Ofiarowania.
Szczegóły i zapisy: na stronie www.niewolnicyZmilosci.pl oraz na spotkaniu organizacyjnym.
Zapraszamy do udziału!
Ksiądz Proboszcz oraz Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM

