
Benvolgut Germà:  

Gairebé ha passat un mes des del començament de la guerra a Ucraïna, que està produint 

patiments cada dia més terribles en aquesta martiritzada població, amenaçant fins i tot la pau 

mundial. L’Església, en aquesta hora fosca, està fortament cridada a intercedir davant el Príncep 

de la pau i estar a prop de tots aquells que pateixen en la seva carn les conseqüències del 

conflicte. En aquest sentit, agraeixo a tots aquells que estan responent amb gran generositat a 

les meves crides a la pregària, el dejuni i la caritat.  

Ara, acollint també nombroses peticions del Poble de Déu, desitjo encomanar de manera 

especial a la Mare de Déu les nacions en conflicte. Com vaig dir ahir en acabar l’oració de 

l’Àngelus, el 25 de març, Solemnitat de l’Anunciació, desitjo realitzar un solemne Acte de 

consagració de la humanitat, particularment de Rússia i d’Ucraïna, al Cor immaculat de Maria. 

Ja que és bo disposar-se a invocar la pau renovats pel perdó de Déu, l’Acte es farà en el context 

d’una Celebració de la Penitència, que es realitzarà a la Basílica de Sant Pere a les 17:00, hora 

de Roma. L’Acte de consagració està previst cap a les 18:30.  

Vol ser un gest de l’Església universal que, en aquest moment dramàtic, porta a Déu, 

per mediació de la seva Mare i nostra, el crit de dolor de tots els que pateixen i imploren el final 

de la violència, i confia el futur de la humanitat a la Reina de la pau. Per aquesta raó, us convido 

a unir-vos a aquest Acte, convocant, el divendres 25 de març, els sacerdots, religiosos i altres 

fidels a la pregària comunitària en els llocs sagrats, perquè el Poble sant de Déu elevi la súplica 

a la seva Mare de manera unànime i urgent. Respecte a això, li trameto el text de la pregària de 

consagració, per poder recitar-la durant aquell dia, en fraterna unió.  

Us agraeixo l’acollida i la col·laboració. Us beneeixo de cor a Vostè i als fidels confiats 

a la vostra cura pastoral. Que Jesús els protegeixi i la Verge Santa els cuidi. Preguin per mi.  

Fraternalment,  

Francesc 

Sant Joan al Laterà, 21 de març de 2022  

 


