
TOTUS TUUS 

ZAPROSZENIE DO OFIAROWANIA SIĘ  

JEZUSOWI 

Według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 

 

PRZEZ MARYJĘ, Z MARYJĄ, W MARYI PO-
WIEDZ BOGU SWOJE – TAK.  

 

Przygotuj się poprzez odprawienie „33 dni ćwi-
czeń duchowych” zawartych w książce Ks. Je-
rzego Woźniak ,,przygotowanie do doskonałego 
poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez 
Maryję (od 21 lutego – do 24 marca 2020r.) oraz 
lekturę „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, w którym św. 
Jan Paweł II odnalazł swoje TO TUS TUUS MARYJA. By 25 marca w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, przez akt ofiarowania złożyć swoje życie w ręce Niepoka-
lanej. 
  

Maryja pociąga nas więzami swojej miłości, ku umiłowaniu Jezusa, Jedynego Króla i Zba-
wiciela. Jezus zaprasza każdego z nas do całkowitego ofiarowania się Jemu poprzez 
Maryję. Ciebie również chce zaprosić do oddania się w Jej macierzyńską niewolę 
miłości. Byś był/była do Jej dyspozycji, by mogła się Tobą posługiwać. Ona chce zapro-

wadzić Ciebie tam, gdzie Jezus jest jeszcze za mało kochany. A może i Ty kochasz Go za 
mało? Ona Cię pociągnie i ukształtuje Twoją duszę, byś głębiej żył wiarą. 
Oddać się Jej w opiekę? Tak! W Jej dłoniach już teraz możesz czuć się bezpiecznie. Jed-
nak teraz, dziś … jest czas na kolejny krok. Jezus chce, aby w Jej Niepokalanym Sercu 
umieścić wszystkich ludzi, świat cały, Ciebie, Twoich najbliższych i tych, których zdołasz 
i zechcesz poprzez Nią przyprowadzić do Niego. Maryja w Fatimie wypowiedziała słowa: 
„Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje!”. Świat jest dziś coraz bardziej oddalony 
od Tej Jedynej Miłości. Od Boga. Bóg wybrał Ją wtedy, gdy wypowiedziała swoje FIAT. 
Wybrał Ją i chce w Jej macierzyńskim Sercu zesłać ocalenie. 
  

Jak możesz oddać się w macierzyńską niewolę miłości Maryi? Co taki akt oznacza? 

Każdy, kto przyjął Chrzest Święty, jest zaproszony do oddania swojego życia Jezusowi 
przez ręce Maryi, bowiem oddanie to, jest odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, jak 
nauczał w „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Lu-
dwik Maria Grignion de Montfort. 
Takiego Oddania, u początków swojej drogi duchowej, dokonał Karol Wojtyła. W jego 
wspomnieniach z czasów okupacji czytamy: „ (…) ta moja droga życiowa 
i decydujące momenty mojego życia. Wówczas staje mi przed oczyma mała książeczka w 
niebieskiej okładce. Na zmianie popołudniowej często tę książeczkę czytałem. Nosiła tytuł: 
Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny ”. W papieskim zawoła-
niu: „Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt.  Accipio Te In mea omnia. Praebe mihi 
cor Tuum, Maria” (Cały Twój jestem i wszystko, co moje, jest Twoje. Daj mi Serce Twoje, 
Maryjo), wyraża się Jego całkowity dar z siebie samego, złożony w Sercu Matki. Swoje 
TOTUS TUUS zaczerpnął od wielkiego świętego – św. Ludwika. Prośmy więc, aby święty 
Jan Paweł II patronował wszystkim tym, którzy oddali się lub oddać się pragną w niewolę 
Miłości Jezusowi przez Maryję.  
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K O M E N T A R Z  D O  E W A N G E L I I …  

 
Dzisiaj,  Jezus mówi: «Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić» 
(Mt 5,17). Co to jest prawo? Kim są prorocy? Przez Prawo i 
Proroków rozumie się dwa różne zestawy ksiąg Starego 
Testamentu. Prawo odnosi się do pism przypisanych Mojżeszowi; Prorocy, jak sama 
nazwa wskazuje, są pisma proroków i literatura mądrości. 
 
W dzisiejszej Ewangelii Jezus odnosi się do tego, co uważamy za podsumowanie 
kodeksu moralnego Starego Testamentu: przykazania Prawa Bożego. Według Jezusa, 
Prawo nie polega na wyłącznie zewnętrznych zasadach. Nie. Prawo nie jest założeniem, 
które przyszło z zewnątrz. Wręcz przeciwnie. W rzeczywistości Prawo Boże odpowiada 
ideału doskonałości, który znajduje się w sercu każdego człowieka. To dlatego kto 
spełnia przykazania nie tylko czuje się spełniony w swych ludzkich aspiracjach, ale 
osiąga też doskonałość chrześcijaństwa, lub, według słów Jezusa, osiąga doskonałość 
królestwa Bożego: «kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie 
niebieskim» (Mt 05,19). 
 
«Bo powiadam wam» (Mt 05,22). Zgodność z prawem nie wynika z pisma, “litera 
bowiem zabija, Duch zaś ożywia” (2 Kor 3,06). To właśnie w tym sensie Jezus stara się 
być autorytetem w interpretacji Prawa zgodnie z jego autentycznym duchem. W 
interpretacji Jezusa, Prawo jest rozszerzane aż do ostatnich konsekwencji: szacunek dla 
życia jest związany ze zwalczaniem nienawiści, zemsty i ataku; czystość ciała przechodzi 
przez wierność i nierozerwalność, prawda danego słowa przechodzi przez szacunek do 
przymierzy. Wypełniając Prawo, Jezus «ujawnia w pełni człowieka człowiekowi, i 
zarazem jasno pokazuje mu jego najwyższe powołanie» (Sobór Watykański II). 
 
Przykład Jezusa zaprasza nas do tej doskonałości życia chrześcijańskiego, w której czyny 
następują po słowach. 
 

Ewangelia: Mt 5, 17-37 



 

 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H …    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

 W środę o godz. 17.30 nowenna przygotowująca do Koronacji MB Pielgrzymującej.  

Tego dnia zapraszamy na spotkanie z siostrą Katarzyną Antolak po Mszy św. o 

godz. 18.00.  

 W piątek 21 lutego rozpoczyna się trwające 33 dni przygotowanie do poświęce-

nia się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg traktatu św. Ludwika. Każdy in-

dywidualnie odprawia ćwiczenia duchowe w domu na podstawie podręcznika, który 

tak jak traktat można nabyć w zakrystii. Uroczyste zawierzenie będzie miało miejsce 

w środę 25 marca podczas Mszy o godz. 18.00.  

W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie dla osób chcących się w tym roku 

zawierzyć.  

Lektura traktatu obowiązkowa, wskazane jest codzienne przyjmowanie Komunii 

Świętej oraz spowiedź generalna do dnia ofiarowania. Dla osób, które 25 marca ob-

chodzić będą swoją rocznicę jest to doskonała okazja by odnowić 33 dniowe reko-

lekcje i śluby doskonałego oddania się.  

 Za tydzień podczas Mszy św. o godz. 12.15 spotkanie dla rodziców i dzieci przygo-

towujących się w tym roku do I Komunii świętej. 

 Bóg zapłać za składane dzisiaj ofiary na remonty w Pelplinie. 

 W poniedziałek o godz. 12.00 we Wspólnej Chacie odbędzie się spotkanie organi-

zacyjne powstającego Koła Gospodyń Wiejskich. Serdecznie zapraszamy. 

 SPOTKANIA FORMACYJNE: 

 dla młodzieży KSM we wtorek o godz. 19.00. 

 dla ministrantów w środę o godz. 18.30. 

 dla dzieci prowadzone przez Panie Katechetki w czwartek o godz. 18.00. 

 dla wszystkich przygotowujących się do sakramentu bierzmowania z klas 8  

w piątek o godz. 19.00. 

 dla Grupy Integracyjnej Niezwyciężeni w sobotę o godz. 11.00 

 dla wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, w niedzielę o godz. 18.50. 

 Zmarł nasz parafianin śp. Edward Dymek, lat 55 zamieszkały w Borczu. Pogrzeb 

we wtorek o godz. 10.00. 

PONIEDZIAŁEK 

 
17.02.2020 

07.15 + za Wacława Arent (int. od Bożeny) 

17.00 + za Stanisława Kowalewskiego 

18.00 + za Huberta Żołnowskiego 

WTOREK 
 

18.02.2020 

07.15 + za Roberta, Pelagię Arent oraz Tereskę i Marka Nowaczyk 

17.00 + za Jadwigę Treder 

18.00 W intencji Kręgu MB Trzykroć Przedziwnej 

ŚRODA 
 

19.02.2020 

07.15 + za Zygmunta Niklas (5 r. śm.) 

17.00 + za Leona Kosznik 

18.00 + za Zygmunta Kitowskiego (1 r. śm.) 

CZWARTEK 
 
20.02.2020 

07.15 + za Zygmunta, Piotra Kreft i Andrzeja Wulgent 

17.00 
1) + za Janinę Michna 

2) + za syna Dariusza, żonę Irenę oraz rodziców Wandę i Bolesława 

18.00 
1) Z podz. za szczęśliwe rozwiązanie oraz o Bożą opiekę w rodzinie 

2) + za zm. z rodziny Czerwińskich 

PIĄTEK 
21.02.2020 

07.15  

17.00 + za zm. z rodziny Gizela 

18.00 + za Wacława Arent (int. od brata Stanisława z rodziną) 

SOBOTA 
Katedry Św. 

Piotra 
22.02.2020 

07.15 O zdrowie i Boże błog. dla dzieci i wnuków 

17.00 
1) O potrzebne łaski oraz zdrowie dla Albina Miłosz w dniu urodzin 

2) + za rodziców z obojga stron Zielińskich i Piłat 

18.00 
1) + za Teresę i Edmunda Elas 

2) + za Agnieszkę, Leona Plichta oraz siostry Urszulę i Halinę Elas 

VII  
NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 
23.02.2020 

07.30 

1) + za Jana i Gerdę Plichta 

2) + za ojca Stanisława i siostrę Beatę, teściów Zofię i Kazimierza 

Browarczyk 

08.30 
Borcz 

 

09.30 
1) + za Stanisława Hinc 

2) O Boże błog. i zdrowie dla Marii w 60 rocz. urodzin 

11.00 
1) O Boże błog. i potrzebne łaski dla Jadwigii Wrońskiej z ok. 80 urodzin 

2) + za Władysława Darznik (22 r. śm.) 

12.15 
1) + za Agnieszkę, Konrada, Albina Kreft 

2) O zdrowie i Boże błog. w rodzinie 

18.00 + za Franciszka i Stanisława 


