WYSTĄPIENIE ANNY KOZIKOWSKIEJ
założycielki Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus… i Maryja Matka Jego, bo jest godna tego!
Z wdzięcznością Bogu i Maryi za dar naszego spotkania na Jasnej Górze w niedzielę, 17 marca
2019 r., podczas którego dane nam było złożyć Wam krótkie świadectwo naszej duchowej drogi
z Maryją do Jezusa, a właściwie drogi do Jezusa przez Maryję i zaprosić na szczególne… 33dniowe rekolekcje prowadzone przez Matkę Najświętszą.

KIM JESTEŚMY?
Zbyszek i ja jesteśmy małżeństwem z czworgiem dzieci. Rodziną całkowicie oddaną Maryi.
Wraz z mężem jesteśmy duchowymi niewolnikami Maryi, którzy oddali się Jezusowi przez
Niepokalane Serce Maryi w świętą niewolę miłości i otrzymali charyzmat prowadzenia innych
dzieci Boga do Maryi, a przez Nią do Jezusa.
Jesteśmy apostołami niewolnictwa maryjnego, założycielami Wspólnoty Duchowych
Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM, działającej przy Sanktuarium Matki Bożej
Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach.
Zostaliśmy bardzo mocno pociągnięci przez Maryję, która, jak ufamy, chce posłużyć się
naszymi sercami, dłońmi i wszelkimi złożonymi w nas Bożymi darami, by zaprosić innych na
duchową drogę do Najświętszego Serca Syna przez Niepokalane Serce Matki.
Wszystko zaczęło się od lektury „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do NMP” oraz
wysłuchania konferencji ks. Piotra Glasa, w których m.in. omawia on różnicę między
prawdziwym a fałszywym nabożeństwem do Matki Bożej. Słowa księdza, które cytował:
„Pan Jezus wybrał Maryję jako drogę, by przyjść do człowieka i pragnie
by tą samą drogą – przez Maryję – człowiek przychodził do Niego”
tak mnie poruszyły, że chciałam, aby cały świat odkrył tę prawdę i by każdy wszedł na tę
duchową drogę.
Zapragnęłam, aby w naszej parafii odbyły się takie rekolekcje. Ksiądz proboszcz zgodził się i
wyznaczył do ich przeprowadzenia mnie (ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu). Pragnienie
tych rekolekcji było tak silne i nie wiadomo skąd, nagle wiedziałam dokładnie, jak je
poprowadzić, choć przecież nie miałam żadnych wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie,
a treści do konferencji „same wpadały mi w ręce” – wystarczyło tylko z miłością je odczytać (Do
dziś jestem pod wrażeniem tego Bożego działania).
Do mojego rozpalonego serca przyłączyły się 33 inne serca, które także zapragnęły stać się
niewolnikami Maryi i 13 maja razem złożyliśmy swój Akt Ofiarowania.
Wkrótce zgłosili się kolejni parafianie, pojawiały się także następne grupy, i następne, i ...
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Spośród nich Maryja wybrała osoby, które, tak jak my, chcą służyć braciom zaproszonym przez
Niepokalaną na tę duchową drogę. Chcą służyć Maryi z całkowitym poświęceniem, tak jak
potrafią, tym, czym mogą. Tak powstała nasza Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi.
Od kilku lat organizujemy i prowadzimy 33-dniowe rekolekcje dla grup wiernych, którzy chcą
przygotować się do złożenia lub odnowienia Aktu Ofiarowania. Kilka razy w roku i wszędzie
tam, gdzie wskaże Maryja.
Razem z Maryją! Mamą. Nauczycielką. Przewodniczką. Animatorką.
To Maryja jest narzędziem, które ma nas do Chrystusa doprowadzić!
To Ona prowadzi, to Ona wszystko organizuje i to są Jej rekolekcje!
Ona – Niepokalana. Zawsze wierna Bogu. Zawsze Mu posłuszna. Pełna łaski.
A my jesteśmy tylko Jej narzędziami i prosimy Was o modlitwę, byśmy byli narzędziami
posłusznymi.

NIEWOLNICTWO MARYJNE W PRAKTYCE
Całym sercem pragniemy dzielić się tym, co sami otrzymaliśmy i jak najlepiej służyć naszym
rekolektantom, aby każdy jak najlepiej przygotował swoją duszę na przyjęcie/odnowienie tej
szczególnej ŁASKI – całkowitego ofiarowania siebie Bogu przez Maryję! Temu też służą
nasze wspólne spotkania i nabożeństwa. To praktykowanie doskonałego nabożeństwa do NMP
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montforta i jego „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do
NMP” – epokowego dzieła, najważniejszego źródła wiedzy nt. duchowego niewolnictwa
maryjnego, w którym autor w sposób obrazowy i przystępny uzasadnia: dlaczego Maryja jest
pośredniczką między nami a Chrystusem, szafarką wszelkich łask oraz na czym polega Jej
potężne wstawiennictwo, większe niż wszystkich Aniołów i Świętych razem. Święty Ludwik
doświadczył na sobie samym, jak czułej i macierzyńskiej opieki doznają od Maryi ci, którzy się
Jej całkowicie oddali i dobrowolnie stali się Jej niewolnikami, by przez Nią dojść do Jej
Boskiego Syna. My także.
Przedstawiamy niewolnictwo maryjne w aspekcie praktycznym, dzielimy się doświadczeniem
naszym i innych, którzy przeszli z nami już takie 33-dniowe przygotowania. Dlatego też
organizujemy te rekolekcje – my, świeccy.
Wiele z naszych doświadczeń i wskazówek praktycznych zamieściliśmy w przewodniku „33
DNI. AD IESUM PER MARIAM” (wyd. Apostolicum), który opracowaliśmy i wydaliśmy z myślą
o osobach, które pragną podjąć te rekolekcje zawierzenia i żyć całkowitym oddaniem Bogu
przez Maryję.
To nasza lektura rekolekcyjna – zawiera wszystkie treści, które są niezbędne na każdy z 33 dni,
aby przygotować się do złożenia lub odnowienia Aktu. Książeczka ta powstała z miłości dla
Miłości. Mamy nadzieję, że każdy, kto z niej korzysta, sam tego doświadcza.
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Przewodnik „33 DNI…” zawiera całe bogactwo, którym zostaliśmy obdarowani od początku tej
duchowej drogi przez Boga, przez Maryję i przez naszych rekolektantów, którzy zechcieli
podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, wątpliwościami, pytaniami…
Kapłani, którzy posługują naszej Wspólnocie podczas 33-dniowych rekolekcji, głoszą
tematyczne konferencje. Staramy się zapraszać do współpracy tych kapłanów, którzy oddali się
w maryjną niewolę miłości i z zapałem starają się pobudzić jak najwięcej serc do coraz
gorętszej miłości do Matki Bożej. Którzy swoim przykładem wskazują, jak stać się całkowitym,
wiernym sługą Maryi.

ISTOTA DOSKONAŁEGO NABOŻEŃSTWA
Istota nabożeństwa św. Ludwika polega na całkowitym oddaniu się Najświętszej Dziewicy bez
zastrzeżeń i ze wszystkim, czym człowiek jest i co posiada, na zupełną Jej własność, aby przez
Nią całkowicie należeć do Chrystusa.
To całkowite ofiarowanie się Najświętszej Dziewicy wymaga, abyśmy czynili wszystko dla
Maryi, z Maryją i przez Maryję. Z myślą, aby wszystko lepiej i doskonalej uczynić dla Jezusa, z
Jezusem i przez Jezusa.
W tym celu człowiek powinien – przez uroczysty Akt Poświęcenia – oddać się całkowicie w
dobrowolną niewolę Najświętszej Dziewicy, składając Jej w darze nie tylko siebie samego, lecz
także wszystko, co posiada, a więc wszystkie swe myśli, słowa i uczynki, wszystkie modlitwy i
ćwiczenia pobożne, radości i bóle, a nawet wszystkie swe zasługi, słowem: wszystko bez
zastrzeżeń, aby Maryja przyjęła tę ofiarę w swe niepokalane ręce i złożyła ją swemu Boskiemu
Synowi na większą Jego chwałę.
Nie wystarczy tylko raz w życiu uczynić taki Akt całkowitego oddania się Matce Bożej. Potrzeba
go co pewien czas uroczyście ponawiać, a codziennie, przez akty strzeliste lub inne modlitwy,
jak najczęściej wznosić swoją myśl do Boga przez Maryję. Przez tak pojęte i gorliwie
praktykowane nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny człowiek staje się prawdziwym Jej
sługą i niewolnikiem z miłości. Doskonałe nabożeństwo do NMP jest pewnym trudem,
odpowiedzialnością, zobowiązaniem. Jest naszym „fiat” wypowiedzianym BOGU i zapisanym w
Niebie. Nie jest to strój, który dziś nosisz, a jutro może zdejmiesz, to całkowita ofiara uczyniona
z siebie, to jest wybór na zawsze.
Tej całkowitej ofiary uczynionej z siebie gorliwy sługa Maryi nie pożałuje, gdyż Maryja, Królowa
Nieba i Ziemi, nagradza naprawdę po królewsku za wiernie sprawowaną służbę. Jako nasza
Pośredniczka wstawia się gorąco do Chrystusa za tymi, którzy Jej całkowicie zaufali, a będąc
szafarką i pośredniczką łask wszelkich, hojną dłonią rozdaje je swoim sługom.
Dlatego spokojni niech będą o swoje zbawienie ci, którzy z synowską ufnością oddali się
w opiekę Najświętszej Dziewicy. Maryja to najłatwiejsza, najkrótsza, najdoskonalsza i
najpiękniejsza droga do Chrystusa!
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Św. Ludwik sam propagował gorąco tę ideę oddania się Panu Jezusowi przez Maryję.
Opracował treść Aktu Ofiarowania się oraz stworzył 33-dniowy program duchowego
przygotowania się do niego. Mimo upływu 300 lat nauka św. Ludwika de Montforta o całkowitym
oddaniu Maryi pozostaje cały czas aktualna.
Dziś pociąga wielu na całym świecie. Widzimy to, organizując 33-dniowe rekolekcje, na które
zgłaszają się setki wiernych. Na 11. edycję (8 grudnia 2018 r.) zgłosiło się blisko tysiąc osób,
również z odległych stron Polski i z zagranicy. Wiele z nich przyjechało na uroczystość złożenia
Aktu Ofiarowania do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na
Siekierkach.

SANKTUARIUM NA SIEKIERKACH
Zostało ono ustanowione na miejscu prywatnych objawień Jezusa i Maryi, jakie miała Eugenia
Władysława Fronczak w latach 1943–1949. Objawienia są badane przez Kościół i nadal mają
status domniemanych.
Wierzymy, że Maryja – wybrała sobie to miejsce – swoje sanktuarium – aby właśnie tu Jej
dzieci wstępowały na tę duchową drogę, którą Bóg wskazał przez św. Ludwika.
Przez cztery pierwsze edycje 33-dniowych rekolekcji, które animowaliśmy w swojej parafii,
całkowicie prowadzeni przez Ducha Świętego, gdyż nie mieliśmy wcześniej żadnych takich
doświadczeń, doznaliśmy tego, że łaska wlana sprawia, że mamy wiedzę i umiejętności, które
dla nas samych były zaskoczeniem. Bóg potwierdzał konkretnymi znakami, że jest to Jego
Dzieło. Nie zdążyliśmy jeszcze skończyć jednej edycji, a już zgłaszali się liczni wierni, którzy
pragnęli uczestniczyć w kolejnej... Rosła rzesza chętnych. Nasz parafialny kościół okazał się
„niewystarczający”. Duch Święty wskazał mi wtedy właśnie Sanktuarium na Siekierkach i
przynaglił, bym tam poszła. Kiedy dotarłam na to miejsce, od przygodnie spotkanej parafianki
usłyszałam: „Tutaj, na tym miejscu, 28 maja 1943 r. do 12-letniej wizjonerki Matka Boża
skierowała słowa: Wstąp do zakonu św. Ludwika. Ja tu czekam na niewolników Maryi i
chcę się oddać.”. Moje wzruszenie było ogromne, słowa te odniosłam do św. Ludwika Marii
Grignion de Montforta i odczytałam jako zaproszenie do założenia w tym „świętym miejscu”
Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi.
Kiedy zaproponowałam Ojcu kustoszowi sanktuarium, aby to tutaj nasza grupa Duchowych
Niewolników Maryi mogła prowadzić 33-dniowe rekolekcje, wieczory uwielbienia z Maryją oraz
spotkania w Pierwsze Soboty Miesiąca, usłyszałam: „Czekałem na tę inicjatywę”. Te słowa
odczytałam jako potwierdzenie otrzymanego natchnienia, a fakt, że na pierwsze organizowane
w tym miejscu 33-dniowe rekolekcje zgłosiło się ponad 400 osób z Warszawy, Polski i z
zagranicy, spośród których 303 osoby przybyły tu, by złożyć swój Akt osobistego oddania – jako
znak Bożego błogosławieństwa!
Wierzę, że to Bóg wybiera sobie takie, a nie inne miejsce na sanktuarium maryjne, aby uczynić
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z niego jaskrawy znak mocy macierzyńskiego pośrednictwa Maryi, przez które pragnie nas
obdarowywać. A tu, na Siekierkach, Matka Boża rozsypała perły łask! Wielu naszych
rekolektantów jest na tym miejscu pierwszy raz, wielu o nim nigdy wcześniej nie słyszało. Tu
odnajdują Matkę, tu nawiązują z Nią bardzo szczególną i bliską relację… Tu odkrywają i
poznają Tajemnicę Maryi…
Nabożeństwa, które prowadzi nasza Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi, są
szczególnym czasem spotkania z Jezusem, czasem zatrzymania się, trwania przy Maryi i
odczuwania Jej żywej obecności. Zapatrzenia się sercem, napełniania serca, szukania w Maryi
inspiracji. Pełni miłości, czułości, delikatności i wewnętrznego pokoju wracamy do codzienności,
by rozdawać miłość Jezusa i miłość Maryi, aby być dla innych.
We wspólnocie osób pragnących oddać się Bogu przez Maryję – razem – możemy zgłębiać
treści rekolekcyjne, które ubogacają nas, prowadząc do duchowego wzrostu, do odnowionego
człowieka.

ZAPROSZENIE
Do czego więc zostaliście zaproszeni? Do całkowitego oddania się Maryi w świętą niewolę
miłości! Całkowitego oddania siebie Bogu za pośrednictwem Maryi, rozumianego jako
całkowita rezygnacja z rozporządzania sobą i przekazanie go Matce Bożej.
Dlaczego Matce Bożej? Bo Bóg chce, abyśmy przychodzili do Niego przez Maryję.
Dlaczego przez Maryję? Bo wielkie dzieła Boże dzieją się… przez Maryję! Bo Bóg tak pragnie!
Bóg tak zdecydował i jest niezmienny. „Pan Jezus wybrał Maryję jako drogę, by przyjść do
człowieka i pragnie, by tą samą drogą – przez Maryję – człowiek przychodził do Niego”
(św. Ludwik).
Całkowite ofiarowanie się Panu Jezusowi przez Maryję to droga maryjna, ponieważ dokonuje
się przez Maryję. To droga do Najświętszego Serca Syna przez Niepokalane Serce Matki.
Początkiem tej drogi jest Akt Ofiarowania Bogu przez Maryję – akt radykalnego zawierzenia
poprzedzony 33-dniowym przygotowaniem. To całkowite oddanie siebie Maryi do dyspozycji –
Ona potrzebuje naszych rąk, serc, modlitw, cierpień, radości... Kiedy oddaję się w niewolę
Maryi, to stwarzam Bogu jeszcze jedno miejsce na świecie do działania, i tym miejscem jest
moje serce, w którym Bóg może działać tak, jak sam chce.
Wtedy to Bóg może wypełnić swoją wolę we mnie i przeze mnie! Bóg pragnie twojego i mojego
serca, by dać nam najwyższy stopień chwały i szczęścia w Niebie, ale także wielką radość tu,
na ziemi. Dlatego, oddać się w niewolę Maryi, to oddać się w niewolę szczęściu! Czy jesteś
gotów wszystko poświęcić, żeby to osiągnąć?

NIEWOLA MIŁOŚCI TO NOWA FORMA ŻYCIA
I to Maryja formuje! W dniu Aktu Ofiarowania wchodzę do Jej łona i to Ona przygotowuje
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mnie, by zrodzić mnie do nowego życia.
Nie chodzi tu o nową formę pobożności (nie chodzi o odmówienie tej czy innej modlitwy, tyle a
tyle czasu na modlitwie czy o poznanie nowego sposobu, w jaki zacznę się modlić).
Chodzi o to, co sięga samego korzenia serca i przemienia od wewnątrz. I obejmuje całe życie –
nie dotyczy tylko modlitwy. To TOTUS TUUS – CAŁY TWÓJ – najpiękniejsza droga
zawierzenia. To wejście w prawdziwą relację. To przyjęcie i przeżywanie tego, że naprawdę we
wszystkim należę do Maryi i zależę od Maryi.
I to rzeczywiście kształtuje relację.
Dlatego św. Ludwik mówi, że stanie się niewolnikiem Maryi – to doskonałe nabożeństwo do
NMP – jest najkrótszą drogą do świętości.
Dlatego ta droga jest taka piękna, taka ważna i taka potrzebna. Wielu ludzi w Polsce pociąga,
ponieważ daje nam pewność Nieba! A ponadto, daje możliwość pomocy innym w
doprowadzeniu ich do tam!
W tej nowej formie życia nie chodzi o to, aby Bóg ujawnił, jakie ma dla mnie plany, ale ja mam
zdać się wobec Niego na przyjęcie wszystkiego. I to jest bardzo radykalne. To doskonałe
pełnienie Woli Bożej. Nie ma nic bardziej radykalnego, nic bardziej maryjnego niż taka decyzja:
żeby zgodzić się na przyjęcie wszystkiego, co się zdarzy w moim życiu.
Istotą naszego oddania i doskonałości oddania się nie jest ani uczucie, ani pamięć, lecz wola.
Nie wola moja niech się stanie, ale Twoja, Panie. Św. Ludwik nazywa to doskonałym
pełnieniem woli Bożej, Świętą Niewolą.
Celem zaś oddania jest, aby Maryja posługiwała się nami według swojej woli, kiedy zechce i w
taki sposób, jaki sama wybierze.
Kiedy patrzymy na świętych pastuszków z Fatimy, mamy piękny wzór prawdziwego
nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. O co Maryja prosiła te dzieci? O przyjmowanie woli
Ojca.
„Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle,
jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i dla nawrócenia grzeszników?
Dzieci odpowiedział:– Tak, chcemy”. (słowa Matki Bożej z 13 maja 1917 r., Fatima)
Św. Ludwik wyjaśnia: „Niewola dobrowolna jest najdoskonalsza i najwięcej chwały
przynosi Bogu, który patrzy w serce i żąda serca i nazywa się Bogiem serca”.
Kto oddaje się w niewolę Maryi i praktykuje całkowite oddanie, ten dąży całym sercem, aby
ukochać Jezusa i Maryję i z zapałem stara się pobudzić jak najwięcej serc do coraz gorętszej
miłości Boga i Bożej Matki.
Dla tych z nas, którzy już wcześniej ofiarowaliśmy się w niewolę miłości, przygotowanie do
odnowienia swojego Aktu Oddania jest pogłębieniem i umocnieniem naszego oddania.
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REKOLEKCJE 33-DNIOWE
Przeżywamy indywidualnie oraz we wspólnocie. Co to oznacza?
Każdy z uczestników odprawia te rekolekcje codziennie. Wspólne spotkanie jest raz w
tygodniu. Pozostałe dni – modlitwa indywidualna i ćwiczenia duchowe wg metody opisanej w
rekolekcyjnym przewodniku „33 DNI…”.
Cała armia duchowych niewolników Maryi, którzy przeszli już z nami takie 33-dniowe
przygotowania, podejmuje (dobrowolnie) w tym czasie modlitwę z postem za uczestników
rekolekcji. Każdego dnia rekolekcji modli się i pości za rekolektantów kilkanaście lub
kilkadziesiąt osób! Dodatkowo jesteśmy wspierani modlitwą naszej Wspólnoty oraz
zgromadzeń zakonnych, zakonów kontemplacyjnych, a także całego zastępu świętych
niewolników Maryi, którzy orędują i pomagają nam z nieba, na czele ze św. Ludwikiem Marią.
Za każdym razem wspólne spotkanie rozpoczynamy Różańcem i Mszą św. Po Eucharystii
następuje konferencja wprowadzająca w kolejny tydzień/okres oraz adoracja, kiedy to przed
Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, w obecności Maryi, odmawiamy modlitwy oraz
rozważania przeznaczone na dany dzień rekolekcji.
Osoby, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniach osobiście – przechodzą z nami te
rekolekcje w „łączności duchowej”. Otrzymują komplet materiałów rekolekcyjnych oraz zapis
audio wszelkich konferencji/adoracji.
Raz w tygodniu przesyłamy mailem dodatkowe wskazówki i wszystko to, co ufamy Duch Święty
kieruje do uczestników danej edycji rekolekcji.
Pod koniec tego 33-dniowego okresu przygotowań – 2 ostatnie dni mają charakter pokutny.
Uczestniczymy w specjalnych nabożeństwach: uniżenia, przebłagania za grzechy, odnowienia
przyrzeczeń chrzcielnych wraz z modlitwą o łaskę ofiarowania się oraz w nabożeństwie Drogi
Krzyżowej wg A. K. Emmerich.
Akt Ofiarowania składamy/odnawiamy uroczyście – podczas Eucharystii, po przyjęciu
Komunii św., wszyscy razem odmawiamy Akt Ofiarowania, a następnie każdy, indywidualnie,
składa swój własny Akt na ręce Kapłana.
Dokładamy wszelkich starań, by służyć naszym rekolektantom i zorganizować wszystko tak,
aby mogli się skupić na tym, co duchowe :) i przeżyć ten czas najowocniej.
Pozwólmy zatem Maryi, która jest najwspanialszą Pośredniczką między nami a Jezusem,
przeprowadzić nas przez każdy dzień ćwiczeń duchowych, byśmy z Jej cierpliwością i
wytrwałością doszli do poznania Bożego piękna w nas i zapragnęli oddania swojego życia
Maryi.
Rekolekcje przeszło z nami już wielu kapłanów, zakonników i wiele sióstr zakonnych. W każdej
grupie są osoby życia konsekrowanego, które pragną postawić tę kropkę nad „i”. Potem
organizują 33-dniowe rekolekcje w swoich domach/parafiach… Niektórzy proszą nas o
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wsparcie. Po rekolekcjach w wielu sercach rodzi się pragnienie bycia apostołem. Jeszcze dwa
lata temu nikt nie słyszał o podejmowanych w parafiach 33-dniowych rekolekcjach, a dziś takie
inicjatywy rozbiegają się jak iskry po ściernisku i zapalają kolejne ogniska miłości Maryi,
uwielbienia Boga w Maryi. I tak Dzieło Maryi rozszerza się i płynie jak rzeka wzdłuż stepów, i
rozlewa się w wodach niosących życie…

ŚWIADECTWO
Nasze świadectwa oraz więcej szczegółów dotyczących tego Dzieła Maryi można znaleźć na
stronie naszej Wspólnoty DNM: niewolnicyzmilosci.pl oraz na prowadzonym przez nas blogu
ewangelizacyjnym POMARAŃCZKI: pomaranczki.wordpress.com. Serdecznie zapraszamy!

33-dniowe PRZYGOTOWANIA
Wg nauki św. Ludwika Marii – aby przygotować serce do Aktu Ofiarowania – potrzeba 33 dni.
33 dni przygotowania do oddania Bogu swego serca – oczyszczonego!
33 dni przygotowania do zamieszkania w Sercu Niepokalanym – najczystszym!
Pan Jezus do mistyczki: „Ci, którzy oddają się mnie nieodwołalnie i kochają ponad wszystko –
ja ich wywyższę i uczynię właścicielami mego serca. Moja wszechmoc będzie do ich
rozporządzenia. Gdy wielki reflektor oświetli jakąś rzecz staje się ona jakby jaśniejszą – tak i ty
oświecona przez Najwspanialsze Słońce – nie możesz pozostać ciemną i musisz ulec mej
mocy. Lecz by być prawdziwą, miłość ku Mnie powinna mieć długie przygotowanie czystości
sumienia i głębokiego poznania Mnie. Kto Mnie nie zna i nie chce znać, nie może przecież Mnie
kochać. Staraj się poznać dobrze, co powiedziałem i co mówię, wiedzieć o wszystkim co
zdziałałem i działam, wtedy poznasz do głębi cuda mej nieskończonej miłości do człowieka”.
33 dni przygotowania to czas świętych rekolekcji, które służą temu, aby przyglądać się
własnemu sercu, lepiej poznawać to Niepokalane serce człowieka (jedyne takie we
wszechświecie) oraz lepiej poznawać Najświętsze Serce Boga – pełne miłości ku nam, bólu za
nas i niepokoju o nas. Serca Boga zapalone miłością ku nam, które pragnie mieć od nas
godną odpowiedź.
A my jesteśmy obojętni, dalej zwróceni ku materialności życia. Mało jest tych, którzy wznoszą
swe spojrzenie ku Jezusowi, którzy z wdzięczności rozumieją pragnienie Jego Serca. Kochamy
wszystkich, nawet zwierzęta, a o Bogu, Stwórcy swoim, zapominamy. Nie męczy nas długa
rozmowa z przyjacielem; ale z Bogiem, naszym prawdziwym i jedynym przyjacielem, 5minutowe przebywanie uważamy za zbyt długie. W teatrze i na zabawach trwamy całe godziny,
często na byle czym, do Boga przychodzimy tylko czasem na nabożeństwo, które i tak wydaje
nam się za długie.
Wszyscy powinniśmy prześcigać się w kochaniu Jezusa i wielbieniu Go jako Boga i Zbawiciela.
A tymczasem...!
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… ! Często robimy Mu łaskę, wysilając się troszeczkę. Toteż my, którzy chcemy Go ukochać,
powinniśmy Go otoczyć pełną czci miłością. „Bądźmy pewni, że nie znajdziemy lepszego
środka na okazanie Bogu naszej miłości, jak oddając się Maryi, a przez Nią Jemu” – bł. H.
Koźmiński (niewolnik Maryi).
Dążmy całym sercem, aby ukochać Jezusa i by okazać Mu nieco swą wdzięczność.
Ofiarujmy się Jego miłości!
Gdyby miłość ku Jezusowi pałała we wszystkich sercach, Ziemia stałaby się rajem i ziemią
żyjących.
„Nie bójcie się oddać Matce Najświętszej. Pomóżcie mi wszystko złożyć Jej aż w świętą
niewolę miłości. Ona pomoże nam uratować Kościół i Ojczyznę naszą” (Sługa Boży kard.
Stefan Wyszyński, 1966 r.)
„Odmawiajcie Różaniec, poświęcajcie się Mojemu Sercu, czyńcie pokutę. Jest to
godzina, w której Kościół powinien się zgromadzić w bezpiecznym schronieniu Mojego
Niepokalanego Serca. Prosząc zatem was o poświęcenie się Memu Niepokalanemu
Sercu, daję wam do zrozumienia, że powinniście zdać się na Mnie zupełnie, w sposób
całkowity i stały, abym mogła rozporządzać wami zgodnie z wolą Bożą…
…Jak powinniście żyć tym poświęceniem się? Słowo Ojca z miłości całkowicie zdało się
na Mnie. Po Moim «tak» zstąpiło do Mojego dziewiczego łona. Jako Matka Wcielenia
jestem również Matką Odkupienia, które w nim miało swój przedziwny początek. Proszę
was, byście Mi się ofiarowali przez wasze poświęcenie się. Dzisiaj jest to konieczne dla
uratowania całej ludzkości, tak chorej i tak oddalonej od Boga i od Kościoła…
…Wraz z ofiarowaniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu wchodzicie do bezpiecznego
schronienia, które Niebieska Mama zbudowała dla was na bolesne godziny wielkiego
ucisku. W ten sposób uczynicie to, o co prosiłam was w Fatimie dla ocalenia tej biednej
ludzkości, która leży wyczerpana pod ciężarem uporczywego odrzucania Boga i żyje pod
mrocznym jarzmem niewolnictwa szatana, który ustanowił w niej szczyt swej władzy”.
(Ks. Stefano Gobbi; Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej, 285; 287; 562).

WALKA DUCHOWA
Św. Ludwik uprzedza nas: Musimy pamiętać, że doskonałe nabożeństwo do Najświętszej
Niepokalanej Maryi Dziewicy będzie spotykało się zawsze z atakami i sprzeciwem.
Ks. Piotr Glas przekazuje nam, że zły podczas egzorcyzmu zmuszony mówić w imię Jezusa,
przyznał: „Każda dusza, która Jej się poświęca, wyciąga kolec z Jej serca… Tylu głupców się
Jej oddaje. Tylko na to czekają, żeby umrzeć dla Tej... i dla Jej Syna!".
Diabeł nienawidzi tych dusz, które są niewolnikami Maryi, bo są to dla niego dusze
stracone, dlatego będzie robił wszystko, żeby nas zwieść, zniechęcić, osłabić wolę. Wtedy

9

podsuwa myśli: nie dam rady, nie jestem godny, to tyle wymagań…
A Bóg mówi: ODWAGI! NIE LĘKAJ SIĘ! WYSTARCZY CI MOJEJ ŁASKI!
Zły duch nienawidzi tych dusz, w których znajdzie Maryję, zaś Duch Święty, w której duszy
znajdzie Maryję, tam zstępuje!

DUCHOWY NIEWOLNIK MARYI
Idę razem z Maryją. To Ona mi towarzyszy. Przyglądam się Jej. Chcę Ją naśladować, do Niej
upodobnić. Być jak Maryja!
Wejść z Nią w prawdziwą relację, w Niej się zakochać.
Wszystko dla Jezusa przez Maryję
Kiedy oddaję się bez reszty Maryi, jestem gotów oddać nawet życie za bycie przy Niej, bycie
Jej wiernym, jest we mnie ten zachwyt, zapatrzenie w „Maryję, którą ci dałem, Mego życia”,
chcę być zawsze z Nią i chcę być JAK ONA – chcę się jak najbardziej do Niej upodobnić, przez
miłość, przez zjednoczenie...
Stać się TOTUS TUUS i patrzeć na Boga jak Maryja!
Oddając się w niewolę Maryi – oddać Bogu moje serce. Oddać je w całości.
By w chwili, gdy Bóg mnie powoła do Siebie – będę szła prosto do Niego. Do Tego, któremu
moje serce jest już całkowicie oddane! I wejdę tam i nie usłyszę już z ust Oblubieńca: „Nie
znam cię”, ale usłyszę: „Nareszcie jesteś, tak długo na ciebie czekałem… Teraz przed nami
cała wieczność, którą Mi oddałaś…”.
AMEN

W imieniu całej naszej Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi, dziękujemy Wiesławowi za
zaproszenie do złożenia świadectwa i przekazania Wam zaproszenia od Matki Bożej!
Do poznania tajemnicy Maryi.
Do praktykowania doskonałego nabożeństwa do NMP w codzienności.
Do wypełnienia swego powołania: do świętości!
Niech to nasze wspólne spotkanie na Jasnej Górze 17 marca 2019 r., które było wspólną
modlitwą, przyniesie wiele dobrych owoców w Waszym życiu i będzie zaczynem wypraszania
łaski całkowitego oddania się Bogu, przez Maryję dla każdego serca, które bije na tej ziemi.
Ania i Zbyszek Kozikowscy, niewolnicy Jezusa w Maryi
WSPÓLNOTA DUCHOWYCH NIEWOLNIKÓW MARYI
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