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LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI VESCOVI PER L'ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Дорогий Брате,

майже місяць минув від початку війни в Україні, яка з кожним днем завдає все більших
страждань її гнобленому народу, загрожуючи навіть миру у всьому світі. Церква, в цю темну
годину, як ніколи є покликана заступатися перед Князем миру та наблизитися до тих, хто
платить за наслідки конфлікту власною шкірою. У цьому сенсі я вдячний усім, хто з великою
щедрістю відгукується на мої заклики до молитви, посту та милосердя.

Тому, також приймаючи численні прохання Люду Божого, я прагну особливим чином
довірити Богородиці народи, які конфліктують. Як я сказав учора наприкінці молитви «Ангел
Господній», 25 березня в урочистість Благовіщення, я маю намір здійснити урочистий Акт
присвячення людства, особливо Росії та України, Непорочному Серцю Марії. Оскільки, щоб
благати про мир, бажано бути оновленими Божим прощенням, цей Акт відбудеться в
контексті Покаянного Богослужіння, яке відбудеться в Соборі Святого Петра о 17:00 за
римським часом. Акт присвячення заплановано на 18:30.

Це має бути жестом Вселенської Церкви, яка в цю трагічну хвилину підносить до Бога, за
посередництвом своєї і нашої Матері, крик болю тих, хто страждає і благає припинити
насильство та довіряє майбутнє людства Цариці миру. Тому я запрошую Тебе приєднатися
до цього Акту, скликаючи у п’ятницю 25 березня священиків, монашество та інших вірних до
спільної молитви у святих місця призначених для богослужінь, щоб святий Люд Божий
одностайно та щиросердно підніс благання до своєї Матері. У зв’язку з цим передаю Тобі
текст особливої молитви присвячення, щоб Ти міг зачитати її цього дня в братерській
єдності.

Дякую Тобі за привітність та співпрацю. З усього серця благословляю Тебе, а також вірних,
довірених Твоїй душпастирській опіці. Нехай Ісус захищає, а Пресвята Діва оберігає вас.
Моліться за мене.

https://www.vatican.va/content/francesco/uk/prayers/documents/20220325-atto-consacrazione-cuoredimaria.html
https://www.vatican.va/content/francesco/uk/prayers/documents/20220325-atto-consacrazione-cuoredimaria.html
https://www.vatican.va/content/francesco/uk/prayers/documents/20220325-atto-consacrazione-cuoredimaria.html


По-братерськи,

Дано у святого Йоана на Латерані, 21 березня 2022
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