
Często zadawane 
pytania w sprawie 
Poświęcenia Rosji 

Niepokalanemu 
Sercu Maryi

rosyjskiego prawosławia, judaizmu, islamu i buddyzmu. 
Parafie katolickie mają obowiązek ubiegać się o coroczną 
„rejestrację”, która może zostać cofnięta przez dowolnego 
lokalnego biurokratę, podczas gdy księża i siostry zakonne 
otrzymują jedynie trzymiesięczne wizy, których nie 
można odnowić. Watykan potępił nowe prawo jako wielką 
przeszkodę dla Kościoła w Rosji. 
W całej Rosji jest dziś około 300 000 katolików - mniej 
niż w 1917 roku, kiedy Matka Boża przybyła do Fatimy 
obiecując ostateczne nawrócenie Rosji, które jeszcze nie 
nastąpiło. Rewolucja rosyjska, eksportowana w różnych 
formach do innych narodów, potwierdza proroctwo Matki 
Bożej o rozprzestrzenianiu się błędów Rosji na całym 
świecie. Dzisiaj w Rosji liczba muzułmanów przewyższa 
liczbę katolików dziesięć do jednego. Porównując to z 
prawdziwym cudem nawrócenia, który miał miejsce po 
objawieniu Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku w XVI 
wieku: w ciągu dziewięciu lat około 9 milionów Azteków 
odwróciło się od kultu diabła i ofiary ludzkiej, nawrócili 
się i zostali ochrzczeni na katolików. Jednak w dzisiejszej 
Rosji, ponad 14 lat po rzekomym „poświęceniu” w 1984 
r., Widzimy zaledwie niewielką liczbę nawróconych a w 
szczególności mniej rosyjskich katolików niż 80 lat temu!
Nawet rosyjski patriarcha prawosławny, Aleksiej II, 
publicznie przyznał 24 grudnia 1998 r., że od rzekomego 
„upadku komunizmu” w Rosji kultura chrześcijańska 
„jest nie tylko wypychana na dalszy plan i zapomnienie, 
ale także szydzona i wyśmiewana ... jako coś wymarłego i 
niepotrzebnego.” Aleksiej II potępił także „powstanie neo-
pogaństwa… sekt totalitarnych, praktyków czarnej magii, 
astrologów i okultystów” w „postkomunistycznej” Rosji.
Tymczasem Borys Jelcyn został zmuszony do oddania 
władzy zdominowanemu przez komunistów parlamentowi 
rosyjskiemu, a jego nowy premier, były szef przerażającego 
KGB, dał komunistom kontrolę nad całą rosyjską 
gospodarką, wprowadzając to, co nawet liberalny NY 
Times nazwał, „zwrot ku lewicy” i powrót do rządu w stylu 
sowieckim. (soviet - style government)

Najbardziej znamienne jest to, że: od czasu „konsekracji” w 
1984 roku w łonach matek na całym świecie - w tym Rosji, 
gdzie legalizacja aborcji została zapoczątkowana - zabito 
ponad 600 milionów dzieci. Wojna z nienarodzonymi jest 
największą wojną w historii świata. A zatem, dla każdego 
ze zdrowym rozsądkiem powinno być oczywiste, że okres 
pokoju obiecany przez Matkę Bożą, jeśli Rosja zostanie 
właściwie konsekrowana, jeszcze nie nadszedł.
Nawrócenie Rosji obiecane przez Matkę Bożą Fatimską 
po prostu się nie wydarzyło. W konsekwencji znaczy to, że 
to konsekracja nie została wykonana, ponieważ obietnice 
Matki Bożej nie mogą być fałszywe.

10  P: Czy i tak nie jest już za późno na poświęcenie Rosji, 
skoro błędy Rosji rozprzestrzeniły się już na cały świat? 
Odp.: Nie! Jak sam Pan zwierzył się siostrze Łucji w 
Rianjo w sierpniu 1931 roku: „Nie chcieli słuchać mojej 
prośby! ... Podobnie jak król Francji, będą pokutować i zrobią 
to, ale będzie późno. Rosja już rozpowszechniła swoje błędy 
na świecie ...” Tak więc konsekracja zostanie ostatecznie 
dokonana i, jak Matka Boża obiecała w Fatimie: „W 
końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty 
poświęci Mi Rosję, która się nawróci, a ludzkości zostanie 
udzielony okres pokoju.” Sam Pan zwierzył się siostrze 
Łucji w sprawie poświęcenia, że „Nigdy nie jest za późno, na 
zwrócenie się do Jezusa i Maryi.”

11 P: Co jest tak pilnego w natychmiastowej konsekracji? 
Odp.: Jak Matka Boża ostrzegła w Fatimie: „Jeśli Moje 
prośby nie zostaną spełnione, Rosja rozprzestrzeni swoje 
błędy na całym świecie, wzniecając wojny i prześladowania 
przeciw Kościołowi. Dobrzy zostaną męczennikami, Ojciec 
Święty będzie musiał wiele cierpieć, a różne narody zostaną 
unicestwione”. 
Nie jesteśmy jeszcze świadkami anihilacji (unicestwienia) 
narodów zapowiedzianej w Fatimie. Czy musimy czekać, 
aż to się stanie, zanim w końcu zrobimy dokładnie to, co 
nakazała nam Matka Boża w imię Boga? Mając na względzie 

przyspieszający upadek moralności i rozpad ładu społecznego 
na całym świecie, zwykła roztropność powinna powiedzieć 
nam, że nie możemy opóźnić ani chwili dłużej poświęcenia 
Rosji, i tylko Rosji, Niepokalanemu Sercu Maryi.

12 P: Ale jeśli Papież uważa, że   dokonał konsekracji, 
jakie prawo ma ktoś go kwestionować? 
Odp.: Papież nigdy publicznie nie oświadczył wszystkim 
członkom Kościoła, że   dokonał poświęcenia Rosji 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Przeciwnie, słowa Papieża 
cytowane w L’Osservatore Romano pokazują, że wie, że 
konsekracja jeszcze się nie dokonała. W związku z tym 
wierni mają pełne prawo petycji do swojego Papieża 
o ostateczne poświęcenie Rosji. W rzeczywistości, 
dane przez Boga prawo wiernych do złożenia petycji 
Najwyższemu Papieżowi w sprawach wpływających na 
dobro Kościoła zostało nieomylnie zdefiniowane jako 
doktryna katolicka na dwóch Soborach Powszechnych: 
Sobór Watykański I (1870) i   II Sobór w Lyonie (1274), i 
jest również zagwarantowane przez obecny Kodeks Prawa 
Kanonicznego (Canon 212).  
Dobro Kościoła i bezpieczeństwo całego świata wymagają 
absolutnej pewności, że prośby Matki Bożej Fatimskiej 
zostały spełnione. Sprawa zostanie rozstrzygnięta tylko 
wtedy, gdy zostanie dokonane ostateczne poświęcenie, 
lub gdy Papież w oficjalny, wiążący sposób oświadczy 
całemu Kościołowi, że dokonał już poświęcenia w sposób 
wystarczający, aby spełnić prośby Matki Bożej. Żadne 
z tych wydarzeń nie miało miejsca i dlatego kwestia 
pozostaje otwarta na swobodną dyskusję i prośby ze strony 
wiernych, którzy mają pełne prawo do zajęcia się sprawą o 
tak oczywistym znaczeniu dla Kościoła i świata.
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„Orędzie fatimskie nakłada na kościół obowiązek”. 
… Jan Pawel II

1  P: Co to jest „konsekracja”? 
Odp .: Jest to ceremonia, podczas której osoba, grupa 
osób lub rzecz zostaje oddzielona jako święta i poświęcona 
służbie Bogu lub innemu świętemu celowi.

2 P: Co należy rozumieć przez „poświęcenie Rosji 
Niepokalanemu Sercu Maryi”? 

Odp .: W Fatimie, 13 lipca 1917 r., Matka Boża 
powiedziała siostrze Łucji, że „Bóg zamierza ukarać świat 
za swoje zbrodnie poprzez wojnę, głód i prześladowania 
Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przyjdę 
prosić o Komunię zadośćuczynienia i poświęcenie 
Rosji Mojemu Niepokalanemu Sercu ... W końcu Moje 
Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci Mi 
Rosję, która się nawróci, a światu zostanie przyznany okres 
pokoju ”. 
Prośba Matki Bożej jest bardzo prosta: Rosja - źródło 
tak wielkiego zła w XX wieku - musi zostać oddzielona i 
uświęcona przez poświęcenie się Matce Bożej. 

3 P: Dlaczego konieczne jest poświęcenie Rosji w 
szczególności? 
Odp .: Ponieważ Bóg tego chce. Jak Matka Boża 
powiedziała siostrze Łucji w Fatimie: „Rosja będzie 
narzędziem kary wybranej przez Niebo, aby ukarać cały 
świat, jeśli nie uzyskamy wcześniej nawrócenia tego 
biednego narodu ...” I jak Siostra Łucja ujawniła w swoich 
opublikowanych wspomnieniach i listach, sam Pan 
zwierzył się jej, że nie nawróci Rosji, dopóki konsekracja 
nie zostanie dokonana: „Ponieważ chcę, aby cały Mój 
Kościół uznał tą konsekrację za triumf Niepokalanego 
Serca Maryi , aby później rozszerzyć Jej kult i umieścić 
nabożeństwo do Niepokalanego Serca obok nabożeństwa 
do Mojego Najświętszego Serca ”. Siostra Łucja wyjaśniła, 
że   ponieważ Rosja jest dobrze określonym terytorium, 

konwersja Rosji po jej poświęceniu do Niepokalanego Serca 
byłoby niezaprzeczalnym dowodem na to, że nawrócenie 
było konsekwencją konsekracji i nic więcej. Ustanowienie 
w świecie nabożeństwa do Niepokalanego Serca zostanie 
zatem potwierdzone przez samego Boga w najbardziej 
dramatyczny sposób.

4  P: A co jeśli konsekracja Rosji nie zostanie dokonana?
Odp.: W Fatimie Matka Boża ostrzegła, że   jeśli 
konsekracja nie zostanie wykonana zgodnie z jej żądaniem, 
„Rosja rozprzestrzeni swoje błędy na całym świecie, 
wzniecając wojny i prześladowania przeciw Kościołowi. 
Dobro zostanie męczennikiem, Ojciec Święty będzie 
musiał wiele cierpieć, a różne narody zostaną unicestwione 
”. Z tego samego powodu cudowne nawrócenie Rosji po 
konsekracji przez Papieża i biskupów oraz wynikający z 
tego pokój na świecie, będzie znakiem mocy Bożej, łaski 
działającej przez szafarzy Jego Kościoła i wstawiennictwa 
Niepokalanego Serca Maryi.

5   P: Jak dokładnie ma się odbyć to poświęcenie?
Odp .: Wierna Jej słowu w Fatimie, Matka Boża ukazała 
się Siostrze Łucji w Tuy, Hiszpanii, 13 czerwca 1929 r., Aby 
powiedzieć: „Nadszedł moment, w którym Bóg prosi Ojca 
Świętego, aby w jedności ze wszystkimi biskupami świata, 
dokonał poświęcenie Rosji Mojemu Niepokalanemu Sercu, 
obiecujące ocalenie jej w ten sposób”. Wyrażenie „tym 
sposobem ” jest kluczowe, ponieważ oznacza, że   poświęcenie 
nie jest jedynie symbolem nadchodzącego nawrócenia 
Rosji, ale sam sposób, w jaki zostanie to osiągnięte. Tak więc 
bez aktu poświęcenia nie dojdzie do nawrócenia Rosji, a 
bez nawrócenia Rosji błędy Rosji będą nadal atakować 
świat, powodując prześladowania Kościoła, męczeństwo 
dobra, cierpienie Ojca Świętego i ostatecznie unicestwienie 
narodów ostrzegane w Fatimie.
W ciągu następnych dziesięcioleci siostra Łucja raz po raz 
wyjaśniała, że   akt poświęcenia wymaga, aby Papież „wybrał 
datę, na którą Jego Świątobliwość nakazuje biskupom 

całego świata, aby każdy odbył w swojej katedrze w 
jedności z Papieżem, uroczystą publiczną ceremonię 
zadośćuczynienia i poświęcenia Rosji ...”

6 P: Ale czy Fatima nie jest tylko prywatnym 
objawieniem, w które katolik nie musi wierzyć?
Odp.: Dalece od tego. Objawienia w Fatimie zostały 
potwierdzone publicznym cudem, którego świadkiem 
było 70 000 ludzi - Cudem Słońca. Sam papież Jan Paweł 
II oświadczył w Fatimie w 1982 r., Że orędzie fatimskie 
„nakłada obowiązek na Kościół”, i publicznie przypisał 
Matce Bożej z Fatimy ucieczkę przed śmiercią w zamachu 
z 13 maja 1981 r. - w samą rocznicę Matki Bożej Fatimskiej.
W rzeczywistości sam papież dwukrotnie próbował 
dokonać konsekracji (13 maja 1982 r. i 25 marca 1984 
r.), jednakże Rosja nie była wspomniana przy żadnej 
okazji, a biskupi świata nie brali udziału. Próby te 
pokazują, że sam papież uznaje obowiązek poświęcenia 
Rosji, nawet jeśli nie był jeszcze w stanie dokonać 
konsekracji w sposób określony przez Matkę Bożą: 
uroczysta publiczna ceremonia, w której konkretnie 
wspomina się Rosję i z udziałem wszystkich biskupów 
świata. Jednak sama Matka Boża obiecała nam, że to 
wydarzenie ostatecznie nastąpi.

7 P: Czy Papieżowi nie udało się dokonać konsekracji 
Rosji w 1984 roku? 
Odp.: Nie. Jak sama siostra Łucja oświadczyła w 
wywiadzie z września 1985 r., Próba konsekracji z 25 
marca 1984 r. Nie spełniła próśb Matki Bożej, ponieważ 
„nie było udziału biskupów i nie było wzmianki o Rosji”. 
Podczas ogólnego poświęcenia świata, nie wspominając o 
Rosji, sam Ojciec Święty przyznał w obecności dziesiątek 
tysięcy świadków, zarówno podczas ceremonii, jak i po 
niej, że naród rosyjski wciąż „czeka na nasze poświęcenie i 
zawierzenie się”. Następnego dnia oświadczenia te zostały 
opublikowane we papieskiej gazecie L’Osservatore Romano 
oraz w gazecie włoskich biskupów Avvenire.

8   P: Czy konsekracja świata przez papieża w 1984 r. Nie 
była wystarczająca, aby spełnić prośbę Matki Bożej?
Odp.: Nie. Przez całe życie od objawień Matki Bożej 
Fatimskiej Siostra Łucja nalegała, aby o Rosji wspomnieć 
konkretnie.
Na przykład w wywiadzie dla swego powiernika, ojca 
Umberto Pasquale z 1978 r. Oraz w liście do ojca Pasquale 
z 1980 r. Siostrze Łucji zadano pytanie: „Czy Matka Boża 
mówiła tobie kiedyś o poświęceniu świata?”, siostra Łucja 
odpowiedziała:
 „Nie, Ojcze Umberto! Nigdy! W Cova da Iria w 1917 r. 
Matka Boża obiecała: „Przyjdę prosić o poświęcenie Rosji 
...” W 1929 r. W Tuy, tak jak obiecała, Matka Boża przyszła, 
by powiedzieć mi, że nadszedł moment, aby zapytać Ojca 
Świętego o poświęcenie tego kraju”.
I w liście z 1980 r. (13 kwietnia tego roku) siostra Lucy 
potwierdziła to, co powiedziała w wywiadzie, stwierdzając 
własnym pismem, że „Matka Boża Fatimska, w swojej 
prośbie, odnosiła się tylko do poświęcenia Rosji.” Zarówno 
wywiad z 1978 roku, jak i list z 1980 r. (Reprodukowane 
fotograficznie) zostały opublikowane 12 maja 1982 roku 
we włoskim wydaniu L’Osservatore Romano.
Czy nasz zdrowy rozsądek nie mówi nam, że jeśli Matka 
Boża Fatimska poprosiła o konsekrację Rosji, to Rosja 
musi przynajmniej zostać wymieniona w akcie konsekracji? 
Możemy również rozsądnie zapytać, jaki może być powód, 
by nie wypowiedzieć jednego prostego słowa - Rosja - 
w akcie poświęcenia Rosji. Nigdy nie podano żadnego 
wyjaśnienia dla tego tajemniczego pominięcia w próbach 
konsekracji w 1982 i 1984 roku.

9 P: Ale czy „upadek komunizmu” po ceremonii 
konsekracji w 1984 r. Nie pokazuje, że Rosja zaczyna się 
nawracać i że konsekracja musiała być skuteczna, mimo że 
nie wspomniała o Rosji? 
Odp .: Z ledwością. W 1997 roku Rosja uchwaliła 
ustawodawstwo dyskryminujące Kościół katolicki na rzecz 


