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Co to jest oddanie się Maryi?

Istota stworzona cofa się w rozwoju w miarę jak oddaje się niższej od siebie, a doskonali się i
rozwija w miarę jak oddaje się istocie wyższej i lepszej. Najlepiej, jeżeli się odda Matce Bożej, bo
Ona jest Najświętsza i ma wszystkie łaski dla wszystkich. Im kto bardziej zbliży się do Maryi, tym
więcej się osobiście rozwinie i tym więcej zdziała dobrego, tym bardziej będzie szczęśliwy.
Ludzie w różnym stopniu związani są z Matką Bożą. Jedni tylko rzadko odzywają się do Niej
modlitwą „Zdrowaś Maryjo”, czy jakimś aktem strzelistym. To stopień najniższy. Inni modlą się
do Niej codziennie odmawiając różaniec – to stopień wyższy. Jeszcze inni włączają się do
żywego różańca czy wstępują, do zakonu poświęconego Jej czci. To wysoki stopień związania
się z Nią. Ale najwyższym z wszystkich jest całkowite oddanie Jej siebie na własność Jeśli
chcesz oddać się Matce Bożej powinieneś Jej powiedzieć: „Matko, kocham Cię, mam do Ciebie
pełne zaufanie i dlatego oddaję się Tobie całkowicie, by przez Ciebie należeć do Chrystusa.
Oddaję Ci moje ciało z wszystkimi jego członkami i zdolnościami, moją duszę i wszystkie jej
władze, wszystko to, co posiadam z rzeczy materialnych i kiedy kolwiek będę posiadał, także
wszystkie moje dobra duchowe i nadprzyrodzone. Oddaję się Tobie do dyspozycji, byś uważała
mnie za Swoją własność i czyniła ze mną i wszystkim co posiadam, co się Tobie podoba. Wiem,
że Ty lepiej znasz wolę Bożą, dlatego proszę byś nie oglądała się na moją wolę i moje życzenia,
gdyby były odmienne od Twoich, ale przeprowadzała Swoje i Boże plany nawet wbrew mojej
woli.”
Kto oddaje Maryi swoje ciało,
pozwala Jej czynić z nim, co Ona uzna za właściwe i potrzebne. Jeśli zechce ciału dać radość,
przyjmę radość. Jeśli potrzebna Jej będzie moja choroba, przyjmę chorobę (cierpienie).
Wszystkie zmysły mego ciała mają być Jej własnością. Oddaję Maryi duszę z wszystkimi jej
władzami. Tym samym pozwalam Jej wszystko w sobie pozmieniać. Pozmieniać myśli, by stały,
się podobne do Jej myśli. Pragnienia, by były coraz bliższe Jej pragnieniom. Uczucia, by
jednoczyły się z Jej uczuciami. Chcę mieć całą duszę otwartą na wszystko, co zechce mi
przekazać. Pozwalam Jej także, wszystko, co mam w duszy zabrać. Oddaję Maryi wszystkie
dobra zewnętrzne. Odtąd wszystko co mam: odzie
ż, zegarek, pióro, mieszkanie, wszystko co mam i kiedykolwiek będę posiadał, jest Jej własnością
i ]za Jej zgodą. Oddaję Maryi także wszystkie dobra nadprzyrodzone. Są wśród nich także te,
których nie można odstąpić: osobiste zasługi i stopień łaski uświęcającej. Oddaję je Maryi na
„przechowanie”. Są i takie, które mogą być odstąpione: odpusty, zadośćuczynienie, owoce
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błagań. To pozwalam dać komukolwiek zechce. Musisz to dobrze przemyśleć. Jeżeli lękasz się
takiego oddania, zastanów się, czy nie masz do Maryi za mało zaufania. Jeżeli tak się oddasz, ty
sam i wszystko, co do ciebie należy, staje się od tej chwili własnością Matki Bożej. Także i twoja
przyszłość została złożona w Jej ręce. To najwyższy akt czci, zaufania i miłości, a Jego
następstwa mogą być bezcenne. Pamiętaj jednak, że oddając się, nie ty wyświadczasz Maryi
przysługę, ale Ona okazuje ci wielką miłość, że podsuwa ci chęć oddania się i pragnie cię
przyjąć.
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