Matko okryj płaszczem
Biedną Ukrainę
Niechaj dziś i zawsze
Tam już nikt nie ginie.
Brat zabija podle
Słowiańskiego brata.
Ma w nim swego wroga,
Nie ma już kamrata.
Znów noc nieprzespana,
Kijów ostrzelany?
Na mapie Europy
Krwawią świeże rany.
To nie tylko pycha...
Czy to opętanie?
Ten, kto za tym stoi
Służy diabłu, Panie!
Ponad sto lat temu
Z portugalskiej wioski
Wybrzmiało orędzie
Przeogromnej troski.
Maryja prosiła
By Rosję zawierzyć
Jej drogiemu Sercu,
Aby pokój szerzyć.
I by wręcz codziennie
Odmawiać Różaniec
- To jest antidotum
Na wojenny kraniec.
W innych objawieniach
Mówiła to samo.
Czy ludzkość ogłuchła?
Przepraszamy, Mamo!
Święta Faustyna
Gdy śluby składała
Do Pana Jezusa
Pewną prośbę miała.
Chciała ofiarować
Wszystkie swe cierpienia
Za rosyjski naród,
By Bóg go przemieniał.
Pan jej odpowiedział,
Że narodu tego
Dłużej już nie zniesie,
Że już ma dość złego!
Wiemy też z Dzienniczka
Bardzo ważne słowa:
"Iskra wyjdzie z Polski"!
Lecz czy jest gotowa?
Co Pan miał na myśli?
Tego nie rozprawiaj.
Woli Bożej słuchaj
I Różaniec zmawiaj.

A dzisiejszej nocy
Proszę, nie zmruż oka.
Noc walki za Polskę!
Stawka jest wysoka!
W całym naszym kraju
Będą zgromadzenia
Będzie szturm do Nieba.
Niech Pan nas odmienia.
Oblicze tej ziemi
Odnowi się, wierzę!
Różańcem i postem,
Bo to działa, szczerze.
I ja też tam będę,
W Niepokalanowie.
Jak czas mi pozwoli
To relację zrobię.
Zabieram pielgrzymów.
Sporawo nas będzie.
Łączcie się w modlitwie
z kraju, świata, wszędzie!
Pan Bóg nas - Polaków
Do czegoś szykuje...
Przez Najświętszą Pannę
To realizuje.
Mamy służyć innym,
Modlić się i wspierać,
Nakarmić, przyodziać,
Nawet drzwi otwierać.
Królowo Pokoju
Ratuj Ukrainę!
Niech precz idzie wojna
Na czele z Putinem!
Utul wszystkie dzieci
Z ojcem rozłączone.
Wołam z całych sił, jak mogę:
"POD TWOJĄ OBRONĘ!!!"
Zatrzymuj pociski
Powstrzymuj szaleńców
Rozbrój wszystkie bomby
I wyswobodź jeńców.
A Ty Siostro, Bracie,
Przestań się tak lękać!
Czas teraz najwyższy
Do modlitwy klękać.
Gdy niebieski kolor
Z żółtym przemieszamy
To zieleń nadziei
Przecież otrzymamy!
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W umęczonej wojną Ukrainie!
Coś uczynił krwawy Putinie,
krew spływa strugami w umęczonej wojną Ukrainie...
Cierpią niewinne dzieci, starcy i kobiety,
a ty owładnięty szatańska żądzą, szukasz niecnej podniety!
Matki z dziećmi w popłochu uciekają przed Herodem dwudziestego pierwszego wieku!
Woła dziś Świat cały – ‘opamiętaj się, bezduszny człowieku!’
Dumny dziś jestem z Ciebie – Ojczyzno moja, bo do domów swoich, jak swe siostry i braci,
przyjmują z otwartym sercem ofiarni Polacy!
Setki tysiące ludzi szuka schronienia, wędrując wśród ognia i strachu,
by dotrzeć bezpiecznie do jutra przystani, by skryć się w domostw dachu!
Błagam Cię dziś, Ojcze Niebieski, ratuj swoje dzieci, wytrąć z rąk despoty śmiertelną broń,
a daj mu łaskę nawrócenia, by wyciągnął do zgody i pojednania swoją dłoń.
Sergiusz Ślęzak OFM Cap. (koniec lutego 2022)

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,
lecz duszy zabić nie mogą.
(Mt 10, 28)

Moja matka zawsze powtarzała:
„Wojna jest biczem, który Bóg zsyła na ludzi za ich grzechy”.
(św. Jan Bosko)

Nigdy nie było dobrej wojny, ani złego pokoju.
(Benjamin Franklin)

Zaszczytem zamordowanego jest to, że nie jest mordercą.
(Khalil Gibran)

Zawsze mówiłem, że wojna jest rzeczą straszną
i naprawdę uważam ją za sprzeczną z miłością.
(św. Jan Bosko)

Niektórzy potrafią strzelać nawet w imieniu tych,
do których strzelają.
(Władysław Grzeszczyk)

Żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.
(św. Jan Ewangelista 1 J 3,15)

…wojna nie jest czymś nieuniknionym, ani koniecznym.
Samozniszczenie nie jest przeznaczeniem ludzkości.
(św. Jan Paweł II)

Śmierć na wojnie swe żniwo zbiera kombajnem nienawiści.
(Teofil Janicki)

Albo ludzkość położy kres wojnie,
albo wojna położy kres ludzkości.
(John F. Kennedy)

Nie drugich śmiercią, lecz własną bezpłodnie
Kończą na ziemi wszystkie ziemi zbrodnie.
(Zygmunt Krasiński)

Krew można przelewać – jedynie w laboratorium.
(Teofil Janicki)

Łatwo tam zbrodnia rządy rozpościera,
Gdzie ją z urzędu powaga popiera.
(William Szekspir)

Krwiopijcy:
nie oddadzą kropli krwi, ale przeleją jej morze.
(Antoni Regulski TChr)

Wojna nie matka, ze śmiercią tylko ludzi swata.
(Henryk Sienkiewicz)

Nienawidzili, zabijali, a ludzie wielbili ich.
Ale Bóg widzi hańbę i spieszy pamięć ich ukryć pod zieloną trawą.
(Rabindranath Tagore)

Najmniej chluby przynosi państwom sława wojenna.
(św. Tomasz Morus)

Równej kary godni,
Co zbrodnie popełniają i co bronią zbrodni.
(Ludwik Osiński)

A dla zabójców…
udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką.
(Ap 21,8)

Zbrodniarz wtedy jest najwstrętniejszy,
gdy się pokrywa maską cnoty.
(Johann Holl)

Nie mieczem, lecz krzyżem
uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną.
(św. Augustyn)

O Królowo Nieba, za Twoim pośrednictwem chorzy
otrzymują lekarstwo, pobożni łaskę, smutni radość,
świat światło niebieskie i nadzieję na ocalenie.
(o. Bernard z Cluny)

Wojna jest przegraną ludzkości. Tylko w warunkach
pokoju i przez pokój można zapewnić poszanowanie
godności człowieka i jego niezbywalnych praw.
(św. Jan Paweł II)

Wojna to najgorsze zło zrodzone w bezrozumie.
(Leopold Staff)

Wszystkie wojny są wojnami domowymi,
ponieważ wszyscy ludzie są braćmi.
(François Fenelon)

Miłość i pokój. Pokój jest szczęściem, podczas gdy
wojna i duch niezgody prowadzą do tragedii.
(św. Jan XXIII)

Człowiek do miłości, pokoju i zgody stworzony został,
a nie do nienawiści, niszczenia i wojny.
(Erazm z Rotterdamu)

Najtrudniej rozbroić serca z bratniej nienawiści.
(Antoni Regulski TChr)

Każda nienawiść, każda pięść
wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną…
(bł. Stefan kard. Wyszyński)

Wojna jest wrogiem człowieka, jest sprzeczna z zasadami Ewangelii,
zawsze jest wysłanniczką smutków i krzywd nie do naprawienia.
(św. Jan XXIII)

Wojna jest córką grzechu i szatana,
a matką mordu, okrucieństwa, krzywdy
i wszelakiej niedoli. (Karol J. Weber)

Wojna, ślepe niszczenie, rozmyślne posługiwanie się
terroryzmem dla osiągnięcia politycznych celów… Kościół
usiłuje głosić miłość, pojednanie i powszechne braterstwo
na grzesznym świecie, na którym jednostki i państwa
stosują agresję i gwałt dla uzyskania swych celów.
(kard. Basil Hume)

Podczas wojny z człowieka wychodzi zło. Człowiek staje
się sadystą. Brońmy człowieka przed zezwierzęceniem!
Czyńmy dobro! Przeciwstawiajmy złu – dobro!
(o. Władysław Kluz OCD)

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, zdjęcia i kolaże: Jan Nitecki
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