ЗАКЛИК КОНФЕРЕНЦІЇ ЄПИСКОПІВ УКРАЇНИ
Святий папа Йоан Павло ІІ, посилаючись на Фатімське послання, говорив:
«Те, що Церква прийняла послання з Фатіми сталося головним чином тому,
що воно містить істину та послання самого Євангелія. Навертайтеся і вірте в
Євангеліє (Мт 1,15) – це перші слова Месії до людства. Послання з Фатіми є
по суті закликом до навернення та покаяння, як і саме Євангеліє. Це волання
пролунало на початку ХХ століття і тому було звернене особливо до того
століття. [...] Заклик послання Марії з Фатіми настільки глибоко вкорінений в
Євангелії та всій Традиції, що Церква відчуває, що послання це накладає на
неї обов’язок його слухати».
Згадуючи ці папські слова, ми усвідомлюємо, наскільки сучасний світ
потребує фатімського голосу, особливо розуміючи необхідність прийняття
головного послання, а саме заклику до навернення та покути.
У часі, коли в багатьох місцях світу відбуваються збройні конфлікти, коли і в
нашій батьківщині ми щодня відчуваємо, що таке війна та загроза її
поширення, важко не згадати Послання з Фатіми та його заклику до
навернення та покаяння. Це саме те, що потрібно людині, яка чинить зло,
розв’язуючи збройні конфлікти та поширюючи розбрат між народами. Саме
цього потребує людина, яка бере до рук зброю і націлює її на іншу людину.
Живемо в часі, коли до багаторічної трагедії, спричиненої збройним
конфліктом на Сході України доєдналася пандемія, яка вже понад рік
паралізує наше повсякденне життя, а подальші обмеження свідчать про
масштаби загрози, з якою стикаються щодня не лише державні служби, але й
усі ми.

Тому в цей дуже складний час, усвідомлюючи свою відповідальність за себе
та інших, віруючи в Бога – Господа часу, ми ще раз закликаємо до молитви
довіри. Відповідно до глибокого прагнення Папи Франциска місяць травень
буде присвячений молитовному марафону під гаслом «Уся Церква підносила
неустанну молитву до Бога (Ді 12,5)». До цього молитовного марафону ми
запрошуємо Пресвяту Діву Марію, вірячи, що Вона – Допомога християн,
бачачи щирість наших намірів, прийде нам на допомогу. Це молитовне
чування не обмежується санктуаріями, але поширюється на кожний храм та
парафіяльну спільноту. Нехай завершувані в травні Марійні богослужіння
об’єднає один намір – прохання про припинення війни на Сході України та
закінчення пандемії коронавірусу.
Особливим знаком «молитовного марафону» нехай стане Акт присвячення
України Непорочному Серцю Марії, який промовлятиметься щодня протягом
місяця травня, а в наступні місяці буде повторюватися в перші суботи місяця
або під час Фатімських богослужінь.
Вірячи словам Господа Ісуса: «Прийдіть до Мене всі втомлені та обтяжені, і Я
вас заспокою» (Мт 11, 28), приймімо це запрошення Божого Сина і, як колись
у Кані Галілейській, приходьмо до Марії, щоб Вона від нашого імені просила
про дар навернення та покути для заблуканих, а для нас – про дар миру та
припинення пандемії коронавірусу.
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АКТ ПРИСВЯЧЕННЯ УКРАЇНИ НЕПОРОЧНОМУ СЕРЦЮ МАРІЇ
ПАСТИРЯМИ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ
1. Улюблена Царице і Мати наша, Царице святого Розарію, Допомого
християн, Спасіння людського роду, Переможна Діво, ось ми смиренно
падаємо перед Твоїм троном.
2. Приходимо у повноті довіри, що виблагаємо милосердя, отримаємо
благодать і необхідну допомогу та захист у наших нещастях. Просимо
про це не заради наших заслуг, на які ми не розраховуємо, але з огляду
на нескінченну доброту Твого материнського Серця. Тобі, Маріє,
Твоєму Непорочному Серцю ми віддаємо і присвячуємо себе у цю
драматичну годину історії людства й історії України.
3. Єднаємося з усією святою Церквою, Містичним Тілом Твого
Божественного Сина, яке страждає і кривавить у стількох місцях по
світу. Єднаємося з усіма людьми, які у численних закутках світу
страждають через війни, ненависть і несправедливість, і з тими всіма,
хто страждає, бо не пізнав любові Божої. Особливо ж ми єднаємося з
Людом Божим, що ввірений нашій опіці на Українській землі, та всіма,
хто на цій землі мешкає.
4. Нехай зворушить Тебе страждання стількох людей. Ми усвідомлюємо,
що воно спричинене гріхом. Люд землі Української страждав
невимовно через численні гріхи інших людей та через свої власні.
Також і нині зло та гріх, здається, панують у серцях стількох сучасників,
і на нашій землі теж. Гріхи абортів, пияцтва, корупції, розлучень,
ненависті, брехні, насильства, жадоби, розпусти, несправедливості,
легковаження слабкими та бідними — вони такі численні! Багато
людей відкинули Бога або живуть так, ніби Його немає, ніби Він не є
Любов. Також і на нас самих лежить провина і гріх.
5. О Матір милосердя, виблагай нам у Бога благодать милосердя і
прощення! Випроси благодать навернення і християнського життя.
Вимоли дар християнського примирення на землі Українській.
Виблагай для нас насамперед ті благодаті, які в одну мить можуть
перемінити людські серця, і які приготують і зміцнять такий жаданий
мир! Царице миру, молися за нас та обдаруй світ і нашу Україну миром,
що збудований на правді, справедливості й Христовій любові! Понад
усе, принеси нам у дар мир духовний, аби Царство Боже могло
зростати у спокої та злагоді.

6. Не відмовляй у своїй опіці невіруючим і тим усім, хто перебуває у тіні
смертній. Вчини, аби й для них зійшло сонце істини! Зроби так, щоби
разом із нами вони повторювали перед єдиним Спасителем ці слова:
Слава во вишніх Богу, а на землі мир людям доброї волі! Випроси для
нас відвагу проголошувати всім Євангеліє Твого Божественного Сина.
7. Смиренно Тебе просимо про благодать єдності між усіма, хто визнає
Твого Сина як свого Спасителя, аби настала одна вівчарня і один
пастир. Також покірно присвячуємо Тобі, кохана Мати і Царице,
Росію, яка посідає особливе місце у Твоєму Непорочному Серці. Оточи
її своєю материнською опікою.
8. Обдаруй святу Церкву Божу миром і свободою; стримай хвилі нового
поганства і матеріалізму; зміцни у серцях віруючих любов до чистоти,
практикування християнського життя і апостольську ревність, аби
могло зростати число слуг Божих та примножувалися їхні заслуги.
9. В важкому часі пандемії охороняй нас і допомагай всім тим, які, не
шкодуючи сил, поспішають з допомогою хворим. Будь зціленням для
хворих, зміцненням для вмираючих та потіхою для їхніх близьких.
10. Подібно як Серцю Твого Божественного Сина були присвячені Церква
і все людство, яке в Ньому покладає свою надію, аби Він став для всіх
невичерпним джерелом перемоги і спасіння, — так і ми присвячуємо
себе назавжди Тобі й Твоєму Непорочному Серцю, о Мати і Царице
наша, аби Твоя любов і опіка забезпечили перемогу Царства Божого, і
щоби наша Україна та всі народи, примирені між собою та з Богом,
Тебе благословляли і прославляли.

Амінь.

