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LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI VESCOVI PER L'ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Drogi Bracie,
Minął już prawie miesiąc od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, która powoduje każdego dnia coraz
boleśniejsze cierpienia tej udręczonej ludności, zagrażając także pokojowi na świecie. W tej
mrocznej godzinie, Kościół jest usilnie wzywany, by wstawiać się u Księcia Pokoju i być blisko
tych, którzy na własnej skórze ponoszą konsekwencje tego konfliktu. Dlatego jestem wdzięczny
tym wszystkim, którzy z wielką hojnością odpowiadają na moje apele o modlitwę, post i
miłosierdzie.
Teraz, przyjmując także liczne prośby Ludu Bożego, pragnę w szczególny sposób powierzyć
Matce Bożej Narody będące w konflikcie. Jak powiedziałem wczoraj na zakończenie modlitwy
Anioł Pański, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, zamierzam dokonać uroczystego
Aktu Poświęcenia ludzkości, a szczególnie Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi. Dlatego,
by błagać o pokój, dobrze jest odnowić się przez Boże przebaczenie w kontekście celebracji
Nabożeństwa pokutnego, które odbędzie się w Bazylice św. Piotra o godz. 17.00 czasu
rzymskiego. Akt Poświęcenia przewidziany jest około godziny 18.30.
Ma to być gest Kościoła powszechnego, który w tej dramatycznej chwili zanosi do Boga, za
pośrednictwem Jego i naszej Matki, krzyk bólu tych, którzy cierpią i błagają o położenie kresu
przemocy, oraz powierza przyszłość ludzkości Królowej Pokoju. Dlatego zapraszam Ciebie, Drogi
Bracie, do włączenia się w ten Akt, zachęcając kapłanów, osoby zakonne i pozostałych wiernych
do wspólnej modlitwy w miejscach świętych, w piątek 25 marca, aby święty Lud Boży wzniósł
jednomyślnie serdeczną prośbę do swojej Matki. W związku z tym przesyłam tekst załączonej
modlitwy konsekracyjnej, aby można ją było odmówić w tym dniu w braterskiej jedności.
Dziękuję za jej przyjęcie i za współpracę. Z serca błogosławię Tobie i wszystkim wiernym
powierzonym Twojej pasterskiej trosce. Niech Jezus Was chroni, a Najświętsza Dziewica czuwa
nad Wami. Módlcie się za mnie.
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Z braterskim pozdrowieniem,

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 21 marca 2022 r.
FRANCISZEK
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