
MARIAN CONSECRATION 
for 

Our Lady of Czestochowa Parish 
 

“…tak jak na weselu w Kanie, kiedy powiedziała ‘uczyńcie cokolwiek wam powie’, Maryja kieruje 
wszystkie sprawy do jej Syna… 

W ten sposób oddając się sercu Maryi odkrywamy pewną drogę do Najświętszego Serca Jezusa, które 
jest symbolem miłosiernej miłości naszego Zbawiciela”. 

~ przemówienie papieża Jana Pawła II, 26 września 1986~ 
                                                                                                 

 

Co to jest oddanie się Maryi? 
Poświęcenie się Maryi – znane też jako  “Akt zawierzenia” – wypływa z łaski naszego chrztu, w którym po 
raz pierwszy zostaliśmy oddani, konsekrowani lub „wybrani” dla Jezusa i wszczepieni w Jego życie w 
Kościele. Konsekracja Maryi jest kolejnym aktem zawierzenia szczególnie w Jej Sercu. W tym geście 
prosimy Maryję, aby dysponowała nami zgodnie z wolą Boga, tak jak Ona była doskonale Jemu oddana. 
 
Dla wspólnoty parafialnej Matki Bożej Częstochowskiej... 
Ewangelizacja jest wezwaniem do ciągłego nawracania się w Chrystusie i próbą wprowadzania innych w 
to samo życie i komunię w Nim. To dzieło bardzo wspomaga konsekracja Maryi ponieważ nasze życie i 
wysiłki zawierzamy Tej, która doskonale oddawała wszystko Chrystusowi. Poprzez ręce Maryi, Pan Jezus 
jest w stanie z mocą działać przez nas, przyciagając innych do siebie. 
 
Znak czasu, idealne wyczucie momentu… 
Nowa ewangelizacja dotyczy nas osobiście. Kościół musi najpierw słuchać Słowa Bożego zanim będzie 
mógł ewangelizować świat, zwłaszcza nasze rodziny i wspólnoty. Duch Boży jest w stanie odnowić 
Kościół, jeśli pozwolimy Mu, aby nas kształtował. “Gdy gwiazdy świecą jaśniej w nocy na pustyni, tak 
światło Maryi, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, świeci mocniej na niebie naszej drogi” (Wiadomość ogólna 
14). 

 
Książki “Totus Tuus” ks. Briana McMaster będą dostępne po niedzielnych Mszach dla tych, 
którzy chcą chcą wziąć udział w konsekracji naszej parafii Maryi. 

 
Konsekracja Jezusowi przez Maryję – praktycznie: 

Nabożeństwo oddania Jezusowi przez Maryję jest praktykowane od wieków. Obejmuje 33 dni 
przygotowania przez nabożeństwa, modlitwy i krótkie czytanie na każdy dzień oraz samą 

konsekrację, która ma miejsce w 34 dniu.  
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Prosty program 
To oddanie Maryi może być przeprowadzone indywidualnie w domu z codziennym rozważeniem 
odpowiedniego fragmentu z książki “Totus Tuus. Oddanie Jezusowi przez Maryję z Janem Pawłem II” 
księdza Briana McMastera. Jako uzupełnienie codziennych czytań parafia Matki Bożej Częstochowskiej 
proponuje cotygodniowe rekolekcje: w j. angielskim: w niedzielne wieczory od 6:15pm do 8pm przez 5 
tygodni  – 4 listopada (wprowadzenie)  LUB w sobotnie poranki od 7:45am do 9am przez 5 tygodni – 3 
listopada (wprowadzenie).  
W j. polskim: we wtorki wieczorem, począwszy od wtorku 27 listopada, godz. 7:45-9:00 wieczorem.  
 
Codzienny fragment przeznaczony do przeczytania zawiera tylko 2-3 strony razem z krótką modlitwą i 
refleksją. Cotygodniowe spotkania rekolekcyjne w parafii nie są obowiązkowe i są propozycją, która może być 
uzupełnieniem waszego duchowego podążania do konsekracji 
 

• Tydzień od 3/4 listopada – Wprowadzenie. Grupa przez 90 minut dowiaduje się 

więcej czym jest konsekracja - oddanie się Maryi, po to by przygotować się do 
duchowego podążania mającego doprowadzić do parafialnej konsekracji 8 grudnia w 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Czytania na tydzień –
uczestnicy czytają wprowadzenie (strony 7-25) w Totus Tuus i począwszy od poniedziałku 
5 listopada – zaczynają codzienne czytanie na stronie 26. *patrz tabela ponieżej 

• Tydzień od 10/11 listopada – “tydzień 2. – Miłość Trójcy Świętej & DUCH ŚWIATA 

VS DUCH PRAWDY”.  Przez 90 minut spotykamy się, by podzielić się przemyśleniami nt 
czytań, porozmawiać i modlić się. Uczestnicy kontynuują czytanie. Nasze spotkanie 
zakończy się modlitwą różańcową i adoracją. 

• Tydzień od 17/18 listopada - “tydzień 3 – ZNAJOMOŚĆ SIEBIE”.  Spotykamy się, by 

podzielić się przemyśleniami nt czytań, wymienić refleksjami i modlić wspólnie. 
Uczestnicy kontynuują czytanie. Nasze spotkanie zakończy się modlitwą różańcową i 
adoracją.  

• Tydzień od 24/25 listopada – “tydzień 4 – ZNAJOMOŚĆ MARYI”.  Jak zawsze przez 

90 minut spotykamy się na dzieleniu refleksjami nt czytań, dyskutujemy oraz modlimy 
się. Spotkanie zakończymy różańcem i adoracją.  

• Tydzień od 1/2 grudnia – “tydzień 5 – ZNAJOMOŚĆ JEZUSA”.  Gromadzimy się, by 

porozmawiać nt codziennych czytań przeznaczonych na ten tydzień, modlić się i 
przygotować do konsekracji.  
 

Sobota, 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, Godz. 4pm - Specjalna Msza Święta w dzień parafialnej 
konsekracji, w której weźmie udział biskup ordynariusz Robert 
McManus.  

 


