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Petycja w sprawie Modlitwy Pani Wszystkich Narodów
Wasza Wielebność!
Jesteśmy głęboko dotknięci poruszeniem, spowodowanym niedawnym oświadczeniem Sekretarza
Kongregacji Doktryny Wiary, dotyczącym klauzuli „która kiedyś była Maryją” zawartej w Modlitwie przekazanej
przez Najświętszą Dziewicę jako Panią Wszystkich Narodów w 1951 roku, podczas jednego z Jej objawień.
Oświadczenie to wywołało wiele zamieszania.
Przez ponad 50 lat Modlitwa ta mogła być odmawiana, o czym świadczy imprimatur, nadane jej przez wielu
biskupów a nawet kardynałów. Ponad 100 mln obrazków z Modlitwą w więcej niż 70 językach zostało dotychczas
rozprowadzonych. W roku 1996 ordynariusz diecezji Haarlem-Amsterdam (w którego gestii leżało wydanie
osądu w tej kwestii), JE bp H. Bomers wydał pozwolenie na kult publiczny [Maryi pod tytułem Pani Wszystkich
Narodów], zaś w roku 2002, JE bp J. M. Punt, obecny ordynariusz, wydał oświadczenie w którym uznał
nadprzyrodzone pochodzenie objawień w Amsterdamie.
Dla wielu ludzi na całym świecie nabożeństwo do Pani Wszystkich Narodów i Modlitwa przez Nią przekazana
stały się częścią ich codziennego życia. Wielu z nas doświadczyło łask, odkupienia i pokoju, obiecanych przez
Panią tym, którzy odmawiać będą Jej Modlitwę.
Wielu z nas dzięki tej Modlitwie i Obrazowi mogło zrozumieć zjednoczenie Maryi z ofiarą Krzyża.
Zrozumieliśmy, w jaki sposób Chrystus zawierzył Swojej Matce wszystkich ludzi i jak stała się Ona Panią, Matką
Wszystkich Narodów i jak pragnie Ona teraz prowadzić nas do naszego Pana i Mistrza, do Krzyża, do Światła.
Dla wielu nie-katolików i nie-chrześcijan klauzula „która kiedyś była Maryją” wyjaśnia kim jest Pani
Wszystkich Narodów: że nie jest jakąś abstrakcyjną rzeczywistością, ale osobą, która zakorzeniona jest w ludzkiej
postaci Maryi. Jak wyjaśnia to sama Pani: „Wielu znało Mnie jako Maryję. Teraz jednakże, w tym nowym czasie,
który nadchodzi, chcę być Panią Wszystkich Narodów. To zrozumie każdy” (2 lipca 1951 r.).
Ukazuje to również powszechną wagę Modlitwy, która przeznaczona jest dla całej ludzkości a nie tylko dla
katolików. Jako niepowtarzalny symbol jedności, staje Ona na globie ziemskim mówiąc: „Kimkolwiek byście nie
byli, przyjdźcie do Pani Wszystkich Narodów!” (6 kwietnia 1952 r.)
Bardziej niż kiedykolwiek ta piękna Modlitwa potrzebna jest w obecnym czasie, pełnym degeneracji,
katastrof i wojen. Bardziej niż kiedykolwiek potrzeba nam prosić naszego Pana, aby zesłał na ziemię swojego
Ducha, Ducha którego obiecał nam zesłać. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy przyjścia Ducha Świętego, aby
oświecił serca wszystkich ludzi. Bardziej niż kiedykolwiek świat potrzebuje naszej Matki, Maryi, Pani Wszystkich
Narodów, aby zjednoczyła ten podzielony świat i orędowała za nami. Któż mógłby wątpić w potęgę Jej głosu
przed tronem Boga?
Wielu z nas miało przywilej uczestniczenia w jednym z Dni Modlitwy, które zgromadziły wokół Obrazu naszej
Matki tak wielu biskupów, księży i wiernych. Wielu z nas odnalazło nowe natchnienie, nadzieję i siłę w słowach,
które Ona wypowiedziała, słowach pełnych przestrogi lecz także miłości, z zawartą w nich wielką obietnicą
nastania nowej ery, w której Duch Święty zstąpi na ziemię, Duch Miłości, Prawdy i Sprawiedliwości. Po to
przyszła, po to przekazała swoją Modlitwę, która daleka od wprowadzenia zamieszania prowadzi do nowego
wylania Ducha Świętego, czego wielu z nas miało łaskę doświadczyć.
Wielu z nas rozpoznało głos Pani Wszystkich Narodów jako głos Matki naszego Pana, Matki Boga. Niech Jej
głos zostanie usłyszany w ciemnościach naszych czasów!
Dlatego też prosimy Stolicę Świętą, by zezwoliła nam na odmawianie tej Modlitwy w taki sposób, w jaki
Maryja nakazała nam ją odmawiać.
Wasz oddany w Chrystusie, naszym Panu i Maryi, Pani Wszystkich Narodów,
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