
 

 

 

 

 

Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz,  

moje serce bać się nie będzie;  

choćby wybuchła przeciw mnie wojna,  

nawet wtedy będę pełen ufności (Ps 27, 3).  

  

  

Drodzy Apostołowie Pokoju! 

Granica między wojną a pokojem przebiega przez ludzkie serce. 

Dzisiejszy świat boleśnie dotykają: przemoc, cierpienie, nienawiść wobec ludzkiego życia. Wiele jego 

regionów, a dzisiaj szczególnie Ukraina, ogarniętych jest konfliktami zbrojnymi i terrorem niosącymi 

ze sobą śmierć, rozłąkę, osierocenie i ubóstwo. Powodują zranienia fizyczne i duchowe, które bardzo 

długo nie mogą się zagoić, a pozostają po nich jątrzące się blizny. Pozostające w ludziach poczucie 

doznanej krzywdy, nienawiść do agresora i chęć odwetu niszczą, zatruwają i wypalają człowieka od 

wewnątrz. Dlatego dzisiejszy świat i nasi sąsiedzi, doświadczający niesprawiedliwej wojny tuż za 

naszą granicą, pilnie potrzebują naszej modlitwy i zjednoczenia, pokuty i wyrzeczenia, potrzebują 

wszelkich wysiłków na drodze przywracania harmonii oraz pokojowego współistnienia narodów. 

 

Gorąco apelujemy o podjęcie osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu, która jest 

bezpośrednim czerpaniem z jedynego i prawdziwego Źródła Pokoju. Jest osobistym otwarciem się na 

upragniony dar Bożego Pokoju, który w ten sposób rodzi się w naszych sercach i ma trwać w relacjach 

między ludźmi na całym świecie, jako fundament pokoju społecznego i politycznego. Prawdziwy 

pokój jest bowiem wartością, którą zdobywa się nie przymusem militarnym, politycznym czy 

ekonomicznym, ale na kolanach. Wybór między wojną a pokojem nie tyle dotyczy państw, partii 

politycznych czy wyznań religijnych, ile w pierwszej kolejności ludzkich serc i sumień. 

 

Wasza osobista adoracja Najświętszego Sakramentu w tutejszej Gwieździe na Płaszczu Maryi 

Królowej Pokoju będzie stanowiła widoczny znak duchowej łączności z pozostałymi Centrami 

Modlitwy o Pokój na świecie, będzie kolejną stacją w wędrówce przez dzisiejszy świat tak bardzo 

niezbędnej mu modlitwy o pojednanie i pokój ludzkich serc. Ufamy, że będzie to miejsce stałego 

wypraszania łaski pokoju przez ręce Maryi Królowej Pokoju dla Polski, Ukrainy, Europy – dla całego 

świata. 

  



 

 

 

 

 

Zapraszamy i gorąco zachęcamy, razem utwórzmy łańcuch modlitwy o pokój, którego ogniwami 

staną się wszyscy podejmujący modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. 

Otaczając wspólnie świat modlitwą o pokój będziemy apostołami pokoju w naszych domach, 

miejscach pracy, w naszych środowiskach, czerpiąc z Żywego i niewyczerpanego Źródła – 

Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Dzisiejszy świat można ocalić – jedynie i skutecznie –wypraszając 

pokój dla każdego pojedynczego ludzkiego serca.  

 

Maryjo Królowo Pokoju, módl się za nami! 

 

Piotr Ciołkiewicz 

Prezes Stowarzyszenia 
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