
 

 
 
 

Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi 

wg aktu dokonanego przez abp. Marcelego Lefebvre’a w Fatimie 22 sierpnia 1987 r. 

 

Padając na kolana przez Twym tronem łaski, o Królowo Różańca Świętego, pragniemy w miarę 

naszych możliwości spełnić prośby, które przekazałaś, kiedy objawiłaś się w Fatimie.  

Odrażające grzechy świata, prześladowania wymierzone w Kościół Jezusa Chrystusa, apostazja 

narodów oraz dusz chrześcijańskich, a także zapominanie przez większość ludzi o Twym 

macierzyństwie łaski ranią Twoje Bolesne i Niepokalane Serce, ściśle zjednoczone z cierpieniami 

Najświętszego Serca Twojego boskiego Syna.  

Chcąc dać nam możliwość zadośćuczynienia za tak liczne występki, prosiłaś o zaprowadzenie 

nabożeństwa wynagradzającego do Twojego Niepokalanego Serca. Pragnąc powstrzymać zapowiadane 

przez siebie kary Boże, stałaś się posłanniczką Najwyższego, prosząc, aby wikariusz Jezusa Chrystusa, 

wraz ze wszystkimi biskupami świata, poświęcił Rosję Twojemu Niepokalanemu Sercu.  

Ojciec Święty wybrał dzisiejsze święto, aby wraz ze wszystkimi biskupami i kapłanami świata 

uroczyście poświęcić Twojemu Niepokalanemu Sercu „siebie samego, Kościół i całą ludzkość,                          

a zwłaszcza Rosję i Ukrainę”. Pragniemy dołączyć również nasz głos do tej modlitwy, która woła dzisiaj 

o Twoje potężne i matczyne wstawiennictwo. 

Zechciej więc, o Matko Boża, przyjąć najpierw uroczysty akt zadośćuczynienia, ofiarowany 

przez nas Twojemu Niepokalanemu Sercu za wszystkie zniewagi, którymi ranią Je – oraz Najświętsze 

Serce Jezusowe – występki grzeszników i ludzi bezbożnych.  

Po wtóre, na ile jest to w naszej mocy, oddajemy i poświęcamy Rosję Twojemu Niepokalanemu 

Sercu. Błagamy Cię, abyś w swym macierzyńskim miłosierdziu wzięła ten kraj pod Twoją przemożną 

opiekę, abyś uczyniła go Twoim lennem i królestwem, zmieniając ziemię prześladowań w ziemię 

wybraną i błogosławioną. Podporządkuj sobie ten kraj tak całkowicie, aby wyzwolony z urzędowej 

bezbożności stał się nowym królestwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, nowym lennem poddanym 

Jego słodkiemu panowaniu. Spraw, aby porzuciwszy dawną schizmę, powrócił do jednej owczarni 

wiecznego Pasterza i – podporządkowując się wikariuszowi Twojego boskiego Syna – stał się gorliwym 

apostołem społecznego panowania Jezusa Chrystusa nad wszystkimi narodami ziemi.  

Prosimy Cię też, o Matko Miłosierdzia, abyś poprzez ten najwspanialszy cud Twojego 

wszechpotężnego orędownictwa objawiła całemu światu prawdę o swej roli Pośredniczki Wszelkich 

Łask.  

Racz wreszcie, o Maryjo, Królowo Pokoju, uprosić ziemi pokój, którego świat dać nie może, 

pokój oręża i pokój dusz, pokój Chrystusowy w królestwie Chrystusowym, a królestwo Chrystusowe 

poprzez panowanie Twojego Niepokalanego Serca. Amen. 

 


