
W piątek w całej 

Polsce poświęcenie 

Rosji i Ukrainy 

Niepokalanemu 

Sercu Maryi 

W naszym  kościele  o 

godz. 16:45 rozpoczniemy 

drogę krzyżową , wystawimy Najświętszy Sakrament by łącząc się 

o godz. 17:00  w  Akcie  Poświęcenia Rosji i Ukrainy 



Niepokalanemu Sercu Maryi. 



 

W związku z trwającą agresją 

zbrojną Rosji na Ukrainie 25 

marca, w Uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego, 

Franciszek dokona Aktu 

Poświęcenia Rosji i Ukrainy 

Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Jednocześnie – w łączności z Ojcem 

Świętym – we wszystkich krajach i 



diecezjach świata zostanie dokonany ten sam akt. W Polsce nastąpi to wszystkich 

kościołach o godz. 17.00, a ponadto zostaną odprawione Msze św. w intencji pokoju w 

Ukrainie oraz nawrócenia Rosji. 

Jeśli Rosja nawróci się, zapanuje pokój… 

Podczas objawień w Fatimie w 1917 r. Matka Boża przekazała dzieciom, że dla ratowania 

grzeszników przed piekłem należy m. in. wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego 

Serca. Maryja prosiła także o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu sercu. Wyjaśniała, że „jeśli 

Rosja nawróci się, zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki 

po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła”. 

W 1929 roku po raz kolejny objawia się Matka Boża jedynej żyjącej wizjonerce, jaką była 

przebywająca w zakonie siostra Łucja. Matka Boża powiedziała jej, że „przyszła chwila, w 

której Bóg prosi Ojca Świętego, aby wspólnie ze wszystkimi biskupami świata poświęcił Rosję 

memu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją w ten sposób ocalić”. Z orędzia wynika po raz 

kolejny, że „jeżeli Rosja nawróci się, to nastanie pokój. Jeżeli nie, rozpowszechni ona swe 

błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Ojciec Święty będzie 

cierpiał, wiele narodów zostanie zniszczonych”. 

W 1930 roku w czasie objawień Matka Boża Mówi Łucji, że jeśli ludzie się nie nawrócą i nie 

będą żałować za grzechy, dojdzie do następnej wojny światowej, klęski głodu, wielu 



konfliktów zbrojnych i prześladowania chrześcijan, a ratunkiem jest zawierzenie się 

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca”. Za 

pośrednictwem swych spowiedników i biskupa Leirii s. Łucja uzyskała to, że prośba 

Najświętszej Panny została podana do wiadomości papieżowi Piusowi XI, który przyrzekł 

wziąć ją pod rozwagę. Ale pomimo, że 13 października 1930 biskup Leirii Jose Coreira da Siva 

uznał autentyczność objawień, Pius XI nie spełnił żądania poświęcenia Rosji. 

 

W najbliższy piątek, 25 marca, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, w jedności z Papieżem 

zostanie odmówiony Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Inicjatywa 

Franciszka, do której przyłączają się biskupi na całym świecie, została podjęta w związku z trwającą 

agresją zbrojną Rosji w Ukrainie.  

W specjalnym apelu abp Stanisław Gądecki przypomina, że 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego, Franciszek dokona w Rzymie Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni 

na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu - zaznacza przewodniczący KEP. 

Abp Gądecki zwrócił się do całego Kościoła w Polsce, by we wszystkich katedrach i kościołach “wznieść 

modlitwy do Boga, odmawiając Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi”. 

Przewodniczący KEP prosił też, by tego dnia odprawić Eucharystię w intencji pokoju w Ukrainie oraz 

nawrócenia Rosji. 



Warto dodać, że w Fatimie aktu Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi dokona w 

imieniu Franciszka papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski. 

 


