
 

APEL KONFERENCJI EPISKOPATU UKRAINY 

 

Św. Jan Paweł II w odniesieniu do Orędzia z Fatimy, mówił: „Jeśli Kościół 

zaakceptował orędzie z Fatimy, stało się tak przede wszystkim dlatego, że orędzie 

to zawiera prawdę i wezwanie samej Ewangelii. Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię (Mt 1, 15); są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości. 

Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak 

Ewangelia. Wołanie to rozległo się na początku XX wieku i stąd zostało 

skierowane szczególnie do tego stulecia. […] Wołanie zawarte w orędziu Maryi z 

Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i w całej Tradycji, że Kościół 

czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go”. 

Przypominając te papieskie słowa, uświadamiamy sobie, jak bardzo potrzebuje 

współczesny świat głosu z Fatimy, a szczególnie zrozumienia konieczności podjęcia 

głównego przesłania, jakim jest wezwanie do nawrócenia i pokuty.  

W czasie, gdy w wielu miejscach na świecie toczą się konflikty zbrojne, a w naszej 

Ojczyźnie doświadczamy, na co dzień, co znaczy wojna i zagrożenie jej 

rozprzestrzenienia się, trudno nie przywoływać Orędzia z Fatimy i nie wzywać do 

podjęcia nawrócenia i pokuty. Potrzebuje takiej drogi człowiek czyniący zło, 

rozpętujący konflikty zbrojne i szerzący podziały pomiędzy narodami. Potrzebuje 

tej drogi biorący do ręki broń i celujący do drugiego człowieka. 

W czasie, kiedy do tragedii, jaką niesie od kilku lat konflikt zbrojny na wschodzie 

Ukrainy, doszła jeszcze pandemia, która od ponad roku paraliżuje nasze codzienne 

życie, a kolejne obostrzenia świadczą o skali zagrożenia, z jaką przychodzi borykać 

się codziennie, nie tylko służbom państwowym, ale nam wszystkim. 
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Dlatego w tym jakże trudnym czasie, świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności 

za siebie i innych, wierząc w Boga, Pana czasu, kolejny raz wzywamy do modlitwy 

zawierzenia. Zgodnie z głębokim pragnieniem papieża Franciszka, miesiąc maj 

zostanie poświęcony maratonowi modlitewnemu pod hasłem „Kościół modlił się 

nieustannie do Boga (Dz 12, 5)”. W ten modlitewny maraton zapraszamy 

Najświętszą Maryję Pannę, ufni, że jako Wspomożycielka Wiernych, widząc 

szczerość naszych intencji przyjdzie nam z pomocą. To modlitewne czuwanie nie 

ograniczamy jedynie do Sanktuariów, ale rozciągamy je na każdy kościół i 

wspólnotę parafialną. Odprawiane w maju Maryjne nabożeństwa niech połączy 

jedna intencja, jaką jest prośba o zaprzestanie wojny na Wschodzie Ukrainy i 

ustanie pandemii koronawirusa. 

Szczególnym znakiem „modlitewnego maratonu” będzie odmawiany codziennie 

przez miesiąc maj, Akt Zawierzenia Ukrainy Matce Bożej, a w następnych 

miesiącach, ponawiany w każdą pierwszą sobotę miesiąca lub podczas nabożeństwa 

fatimskiego. 

Wierząc słowom Pana Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i 

obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28), podejmijmy to zaproszenie Syna 

Bożego i jak kiedyś w Kanie Galilejskiej, tak i dzisiaj, podejdźmy do Maryi, aby w 

naszym imieniu prosiła o dar nawrócenia i pokuty dla błądzących, a dla nas o dar 

pokoju i ustania pandemii koronawirusa.  
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AKT POŚWIĘCENIA UKRAINY NIEPOKALANEMU SERCU MARYI 

PRZEZ PASTERZY KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO W UKRAINIE 
 

1. Kochana nasza Matko i Królowo, Królowo Różańca świętego, 

Wspomożycielko wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pani odnosząca 

zwycięstwo, oto pokornie upadamy przed Twoim tronem. 

 

2. Przychodzimy z pełną ufnością, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaskę 

oraz potrzebną pomoc i obronę w naszych nieszczęściach. Otrzymamy je nie 

dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale ze względu na niezmierzoną 

dobroć Twojego matczynego Serca. Tobie Maryjo, Twemu Niepokalanemu 

Sercu oddajemy i poświęcamy się w tej dramatycznej godzinie ludzkiej 

historii i historii Ukrainy. 

 

3. Łączymy się z całym Kościołem świętym, Mistycznym Ciałem Twojego 

Boskiego Syna, które cierpi i krwawi w tylu miejscach na świecie. Łączymy 

się ze wszystkimi ludźmi, którzy w tylu zakątkach świata cierpią z powodu 

wojny, nienawiści i niesprawiedliwości, z tymi wszystkimi, którzy cierpią 

ponieważ nie poznali Miłości Bożej. Łączymy się szczególnie z Ludem 

Bożym powierzonym naszej trosce na ziemi ukraińskiej i wszystkimi, którzy 

żyją na tej ziemi. 

 

4. Daj się wzruszyć cierpieniem tylu ludzi. Jesteśmy świadomi, że to cierpienie 

jest spowodowane grzechem. Lud ziemi ukraińskiej cierpiał ogromnie z 

powodu grzechów innych i z powodu swoich grzechów. Również dzisiaj zło 

i grzech wydaje się panować w sercach tak wielu współczesnych, także na 

naszej ziemi. Grzechy aborcji, pijaństwa, korupcji, rozwodów, nienawiści, 

kłamstwa, przemocy, chciwości, rozpusty, niesprawiedliwości, lekceważenia 

słabych i biednych są tak liczne. Wielu odrzuciło Boga lub żyje tak jakby On 

nie istniał i nie był Miłością. Również na nas ciąży wina i grzech. 

 

5. O Matko miłosierdzia, uproś nam u Boga łaskę miłosierdzia i przebaczenia. 

Uproś łaskę nawrócenia i życia chrześcijańskiego. Uproś dar 

chrześcijańskiego pojednania na ziemi ukraińskiej. Wyjednaj nam przede 

wszystkim te łaski, które w jednej chwili mogą przemienić serca ludzkie, te 

łaski, które przygotują i utrwalą tak upragniony pokój! Królowo pokoju, 

módl się za nami i obdarz świat i naszą Ukrainę pokojem opartym na 

prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej! Przynieś nam w darze 

nade wszystko pokój duchowy, aby królestwo Boże mogło się rozszerzać w 

spokoju i ładzie. 
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6. Nie odmawiaj swojej opieki niewierzącym i tym wszystkim, którzy pozostają 

w cieniu śmierci! Spraw, aby wzeszło dla nich słońce prawdy! Spraw, by 

razem z nami powtarzali przed jedynym Zbawcą świata te słowa: Chwała na 

wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli! Wyproś nam odwagę 

głoszenia wszystkim Ewangelii Twego Boskiego Syna. 

 

7. Prosimy Cię pokornie o łaskę jedności między wszystkimi, którzy uznają 

Twego Syna jak swego Zbawiciela, aby nastała jedna owczarnia i jeden 

pasterz. Również pokornie poświęcamy Ci kochana Matko i Królowo Rosję, 

która zajmuje szczególne miejsce w Twoim Niepokalanym Sercu. Miej ją w 

swojej macierzyńskiej opiece. 

 

8. Obdarz święty Kościół Boga pełnym pokojem i wolnością; powstrzymaj falę 

nowego pogaństwa i materializmu; umocnij w sercach wierzących 

umiłowanie czystości, praktykowanie chrześcijańskiego życia i gorliwość 

apostolską, by mogła wzrastać liczba sług Bożych i pomnażały się ich 

zasługi. 

 

9. W trudnym czasie pandemii ochraniaj nas i wspieraj tych wszystkich, którzy 

nie szczędzą swych sił i śpieszą z pomocą chorym. Bądź uzdrowieniem 

chorych, umocnieniem dla umierających i pocieszeniem dla ich rodzin.  

 

10. Podobnie jak Sercu Twojego Boskiego Syna został poświęcony Kościół i 

cała ludzkość, która w Nim złożyła swoją nadzieję, by stał się dla niej 

niewyczerpalnym źródłem zwycięstwa i zbawienia, tak i my poświęcamy się 

na zawsze Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu, Matko nasza i Królowo 

aby miłość Twoja i opieka zapewniły zwycięstwo królestwa Bożego oraz by 

nasza Ukraina i wszystkie narody, pojednane między sobą i z Bogiem, Ciebie 

błogosławiły i wysławiały.  

 
 

 

 

Amen. 

 

 


