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ВНУТРІШНІ ПРАКТИКИ 
(Робити все через Марію з Марією у Марії для Марії). 

 
Посвята Марії про яку навчає святий Людовік Марія Монфорт виконується як 

„материнське рабство любові”. Таке рабство було назване ним „рабство волі” чи 

„любові”, оскільки спонукані лише любов’ю свобідно та добровільно жертвуємо усі 

наші блага і самих себе Марії, а через неї – Ісусові Христові. Це означає відновити 

більш повно і свідомо обітниці, складені у Хрещенні, у якому ми були зодягнені у 

Христа , і у складанні обітів. А також через це рабство любові стає очевидним 

панування і материнське провидіння, що Марія має над усіма речами, але особливо 

над душами вірних, як навчає св. Бонавентура: „Рабинею Марії-Цариці є кожна вірна 

душа, навіть Вселенська Церква” .  

 

А Іван Павло ІІ ствердить: „...віддання себе Марії, запропоноване св. 

Людовіком Марією Гріньйон де Монтфортом, – це найкращий спосіб для того, щоб 

з користю та ефективністю брати участь у цій реальності й здобувати з неї та 

поділяти з іншими невимовні багатства... Бачу в цьому (рабстві любові) щось як 

парадокс, яким так рясніє Євангеліє, у якому слова „святе рабство” можуть означати, 

що ми не зуміли б глибше використати нашу свободу... Тому що свобода 

відмірюється мірою любові, на яку ми здатні” . 

 

Через це рабство любові не тільки даруємо Христові через Марію наше тіло, 

нашу душу і наші зовнішні матеріальні блага, а також наші добрі справи, минулі, 

теперішні й майбутні, з усією їх відкупительною та заслуженою ціною для того, щоб 

Вона розпоряджалась усім за її уподобанням , будучи певні, що через Марію, Матір 

Воплоченого Слова, ми повинні  йти до Нього, і що Вона формуватиме „великих 

святих”. 

Святий перелічує внутрішні та зовнішні практики цієї посвяти. 

Внутрішніх практик, які характеризують правдиве набоженство до Пресвятої 

Діви Марії. Ось найважливіші: 

• Почитати Марію як гідну Матір Бога – означає шанувати і почитати Її понад 

усіх інших Святих, як скарбницю ласки і першу істоту після Христа, правдивого Бога 

й правдивого чоловіка. 

• Розважати Її чесноти, ласки та вчинки. 

• Захоплюватися Її величчю. 

• Складати Їй акти любові, поклоніння й подяки. 

• Звертатися до Неї від усього серця. 

• Віддаватися Їй та єднатися з Нею. 

• Діяти із наміром подобатися Їй. 

• Розпочинати, виконувати і закінчувати будь-які справи через Неї, з Нею і для 

Неї, щоб їх вершити через Христа, з Христом, в Христі і для Христа – нашої кінцевої 

мети. Нижче пояснимо детальніше цю останню практику. 
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Правдиве набоженство до Пресвятої Діви окрес- люється також декількома 

зовнішніми практиками. Ось основні: 

• Записуватися до Її товариств і належати до Її згромаджень; 

• Вступати у монастирі, встановлені на Її честь; 

• Прославляти Її; 

• Давати милостиню на Її честь, а також жертвувати пости й умертвлення тіла 

та душі; 

• Носити на собі Її символи: параман, Вервицю, Розп’яття і медалик. 

Відмовляти уважно, побожно і зосереджено або Св. Вервицю 

Плодом посвяти Пресвятій Діві та природним наслідком є маріянізація цілого 

життя. Для цього передусім необхідно робити все через Марію з Марією у Марії для 

Марії. 

 

Святий Людовік Марія Монфорт вказує, який правдивий дух цієї посвяти. Усі 

зовнішні вправи, які «не слід ані занедбувати, ані легковажити ними, наскільки 

обов’язки стану і умови дозволяють на це1», повинні випливати із цієї внутрішньої 

постави: 

 

1. Все через Марію: діяти згідно духу Марії. 

Щоб душа могла керуватись духом Марії, повинна чинити таким чином. 

1) «Перш ніж щось робити, наприклад перед розважанням, відправи 

або участі у Службі Божі, до прийняття Святого Причастя… повинна зректися 

власного духа, власних задумів і волі». Позаяк вбогість наших думок та 

зіпсутість нашої волі та вчинків, які нам здавалися добрими, становитимуть 

перепону для святого духа Марії. 

 

2) Необхідно довіритися духові Марії, щоб рухав і керував нами так, як 

Вона захоче. Слід віддатися у Її ласкаві руки і бути в них знаряддям у руках 

майстра, лірою в руках митця. У Ній потонути та зникнути, як камінь, кинутий в 

море. Здійснити це можна вельми просто й миттєво за допомогою одного 

погляду в душу, одного прояву волі або просто за допомогою короткої 

фрази, наприклад: «Зрікаюся себе й віддаюся Тобі, наймиліша Мати моя». І, 

навіть, якщо ми не відчуваємо жодної насолоди  і втіхи в тому акті злучення з 

волею Марії, все ж він очевидний. Це так, якби хтось – не дай Боже – промовив 

переконливо: «Віддаюся дияволові», тоді без сумніву, належав би дияволові, 

байдуже, що він не відчув жодної зміни у собі. 

 

3) Слід протягом кожного заняття і після його виконання поновлювати 

час від часу той акт відання і з’єднання. Чим частіше його повторюватимемо, 

тим швидше здобудемо освячення і осягнемо єдність з Ісусом Христом, яка 

завжди настає після єдності з Марією, адже дух Марії є духом Ісуса2. 
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2. Все з Марією: діяти наслідуючи Марію. 

«Слід усе чинити разом з Марією. У всіх наших вчинках зосереджувати 

погляд на Марії, як на взірцю всіляких чеснот досконалості … Варто перед 

кожним вчинком розважити, як зробила Марія, або як робила б, коли б 

опинилася на нашому місці. Тому – то ми повинні вивчати та роздумувати про 

великі чесноти, які Вона практикувала упродовж життя 3». В особливий спосіб 

живу віру, глибоку покору і Божественну чистоту». 

 

3. Все у Марії: діяти інтимно з’єднаними з Марією.  

Слід усе здійснювати в Марії. Вона подібна до божественного саду, 

наповненого насолодами. Її ще називають «святинею Божества, відпочинком 

Пресвятої Тройці, троном Божим, містом Бога, вівтарем Бога, храмом Божим, 

світом Божим. Такі різноманітні визначення та похвали відповідають тим чудам і 

ласкам, які Найвищий звершив в Марії4. Святий Людовік запрошує зануритися у 

це святе та божественне місце, «захоронене вже не херувимом, як у старому 

земному раю, але самим Святим Духом, який став її цілковитим володарем. Каже 

про Марію: «Садок замкнений, моя сестра - дружина, садок замкнений, криниця 

під печаттю». Марія – садок замкнений! Марія – криниця під печаттю! Нещасні 

діти Адама та Єви, вигнані із земного раю, можуть ввійти у цей небесний рай 

лише через одну особливу ласку Святого Духа, яку повинні заслужити5. 

Заслуживши вірністю оцю надзвичайну ласку, пристрасно перебуваймо в 

Марії, спокійно відпочивайте там, довірливо шукайте у Ній опори і безпечного 

сховку, зануртеся у Неї повністю6. 

 

4. Все для Марії: діяти служачи Марії. 

Все треба чинити для Марії. Що означає працювати для неї «як це личить 

робітникові, слузі і невільникові». Однак, ставить ясно святий Людовік, ще раз: 

«Це не значить, що Марія наша кінцева мета нашого служіння. Цією останньою 

ціллю є лише Ісус Христос. Марія всього лиш ближча ціль, містичний етап на 

дорозі до Христа». 

Як добрий слуга та невільник, необхідно «вершити великі справи для цієї 

найдостойнішої Володарки. Потрібно підтримувати Її привілеї, якщо їх 

заперечують, захистити Її Славу, якщо обмовлятимуть, притягнути всіх, наскільки 

це буде можливо Їй на службу і до цієї правдивої та міцної набожності. Необхідно 

говорити та кричати проти тих, які надуживають набожеством до Неї, 

ображаючи Її Сина, а також старатися вкорінювати це правдиве набожество. Але 

за ті дрібні послуги, не слід нічого очікувати від Неї в нагороду, як честь належати 

до принцеси, настільки милостивої і щастя з’єднатися з Її допомогою з Ісусом, Її 

Сином, зв’язатися з Ним в єдиний вузол, який не розірве ані час, ані вічність!». 

Слава Ісусові в Марії! Слава Марії у Ісусі! Слава Богові7! 
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