
Modlitwa powszechna – 70. rocznica zbrodni wołyńskiej 

W duchu miłości, z której zrodziła się deklaracja podpisana przez 

przedstawicieli Kościoła greckokatolickiego i rzymskokatolickiego na 
Ukrainie i w Polsce w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej, zanieśmy nasze 

prośby do miłosiernego Boga. 

 

1. Nienawiść i przemoc zawsze jest degradacją człowieka i narodu, 
przebaczenie, braterstwo, współczucie, pomoc i miłość stają się 
natomiast trwałym i godnym fundamentem kultury współżycia 
ludzkiego.  

Za Kościół powszechny, aby na każdym kontynencie i w każdym kraju był 
znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego 
rodzaju ludzkiego. Ciebie prosimy… 

2. Jesteśmy świadomi, że tylko prawda może nas wyzwolić (por. J 8, 32); 
prawda, która niczego nie upiększa i nie pomija, która niczego nie 
przemilcza, ale prowadzi do przebaczenia i darowania win.  
Za narody polski i ukraiński, aby z odwagą poszukiwały prawdy o 
przeszłości,  która pozwoli budować wzajemne relacje na mocnym 
fundamencie zrozumienia, współpracy i zaufania. Ciebie prosimy… 

3. „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi 
stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli” (bł. Jan Paweł II).  
Za ludzi nauki, polityków i twórców kultury narodów polskiego i 
ukraińskiego, aby nie tylko odsłaniali ludzkie słabości, które doprowadziły do 
tragedii sprzed 70 laty, ale ukazywali także heroizm tych, którzy pozostali 
wierni Bożemu przykazaniu „Nie zabijaj” oraz wrażliwemu sumieniu. Ciebie 
prosimy… 

4. Dziś oddajemy hołd i czcimy pamięć tych Ukraińców i Polaków, którzy 
ryzykując życiem, ratowali bliźnich przed zagładą lub też w inny sposób 
stawali w ich obronie w tamtych dramatycznych czasach.  
Za tych Ukraińców i Polaków, którzy okazali pomoc bliźniemu w śmiertelnym 
zagrożeniu eksterminacją, aby otrzymali nagrodę obiecaną przez Chrystusa 
dla czyniących dzieła sprawiedliwości i miłosierdzia. Ciebie prosimy… 

5. Ofiarami zbrodni i czystek etnicznych stały się dziesiątki tysięcy 
niewinnych osób, w tym kobiet, dzieci i starców, przede wszystkim 
Polaków, ale także Ukraińców.  
Za zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej, aby mogli cieszyć się niebem, 
„bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego”. Ciebie 
prosimy… 

6. Przemoc nigdy nie może być metodą rozwiązywania konfliktów między 
sąsiadującymi ludami czy narodami, nie usprawiedliwia jej żadna racja 
polityczna, ekonomiczna czy religijna. 
Za nas samych, abyśmy zawsze szanowali godność drugiego człowieka, 
i poszukiwali dróg pojednania, szacunku i cierpliwego rozwiązywania 
trudności w duchu miłości bliźniego. Ciebie prosimy…  

 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, przyjmij naszą modlitwę i spraw, aby 
przemieniła ona nasze serca i umysły, byśmy mogli przyjąć dar Twojego 
pokoju. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.  


