
 
 

 
 

W dniu, kiedy Ukraina przeżywa wspomnienie św. Włodzimierza Wielkiego i Chrzest Rusi Kijowskiej,  
28 lipca 2014r., a zarazem w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, kiedy toczy się walka na 
wschodzie kraju, nie przychodzi nic innego na myśl, jak tylko słowa Suplikacji: 
 
„Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny!... 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny 
...i wojny,  
wybaw nas, Panie!” … 
 
W brewiarzu tercjarskim śp. mojej matki znalazłem obrazek „Królowo nieba i ziemi módl się za nami!’’  z 
modlitwą o pokój, ułożoną przez Benedykta XV, którego pontyfikat przebiegał w czasie okrucieostw, 
jakie niosła I wojna światowa.  

 
 

„MODLITWA O POKÓJ 
(Ułożona przez ojca św. Benedykta XV) 

 
Przerażeni okropnościami wojny, która rozbija ludy i narody, 

uciekamy się, o Jezu, do Twego Najmiłościwszego Serca, jako do ostatecznego ratunku; 
Ciebie, Boże miłosierdzia, wzdychając błagamy o odwrócenie, okrutnej klęski; 



Ciebie, Królu pokoju, przynaglamy prośbami o pokój upragniony. 
Tyś rozgrzał płomieniami Twego Boskiego Serca miłość na świecie, aby, 
po usunięciu, wszelkiej niezgody, między ludźmi tylko miłość panowała; 

Tyś będąc na tej ziemi, miał Serce najczulsze, współczujące względem bied ludzkich. 
O, niech się więc wzruszy Serce Twoje w tej godzinie, 

ciężkiej dla nas przez tyle zgubnej nienawiści, przez tak okropny rozlew krwi! 
Zlituj się nad tylu matkami stroskanymi o los synów, 

zlituj nad tylu rodzinami pozbawionymi głowy, 
zlituj nad nieszczęsną Europą, tak wielką nawiedzoną klęską. 

Natchnij Panujących i narody zamiarami pokoju, załagódź spory rozdzierające narody, 
uczyń, żeby ludzie znowu sobie dali pocałunek pokoju. 

- Ty, któryś ich ceną Krwi Swojej uczyniłeś braćmi. 
I jak niegdyś, na krzyk błagalny Piotra Apostoła: 

,,Panie, zachowaj nas, bo giniemy" odpowiedziałeś miłościwie, 
uspakajając morze wzburzone, - tak dzisiaj przejednany naszymi pełnymi ufności  

błaganiami racz wysłuchać przywracając wzburzonemu światu ciszę i pokój. 
Ty także, o Najświętsza Dziewico, jak w innych czasach strasznych doświadczeń, 

dopomóż nam, broń nas, i wybaw nas. Amen. 
 

Za pozwoleniem zwierzchności kościelnej 
Naklad. artystyczny Kazimierza Schaelela 

w. N. Piekarach.” 

 
Po zakooczeniu wojny wybitny węgierski kaznodzieja, który w czasie I wojny światowej był kapelanem na 
froncie serbskim i rosyjskim, póżniejszy biskup Tihamer Toth wypowiedział pod adresem papieża  
Benedykta XV, że w tej wojnie odniósł Moralne Zwycięstwo!!! Święty Maksymilian Kolbe w swoich  
wspomnieniach w Rzycerzu Niepokalanym po śmierci Benedykta XV mówi o papieżu: (…) „Orędownik 
pokoju, Dobroczyoca ludzkości" - oto miana, które krótko, a dobitnie wielkośd Benedykta XV zaznaczają. 
Orędownik pokoju - bo i całe siedmiolecie swych rządów o przywrócenie zamąconego pokoju 
zabiegał.”(…) 
 
Na miejscu zaś każni w Oświęcimiu, św. Jan Paweł II wspomniał o takim duchowym zwycięstwie 
Maksymiliana Kolbego i wielu innych. (…) W tym miejscu straszliwej kaźni, która przyniosła śmierd 
czterem milionom ludzi z różnych narodów, o. Maksymilian Kolbe odniósł duchowne zwycięstwo, 
podobne do zwycięstwa samego Chrystusa, oddając się dobrowolnie na śmierd w bunkrze głodu — za 
brata. Ten brat żyje do dzisiaj na polskiej ziemi i jest wśród nas. 
 
Czy tylko on jeden — Maksymilian Kolbe — odniósł zwycięstwo, które odczuli natychmiast 
współwięźniowie i do dzisiaj odczuwa je Kościół i świat? Zapewne wiele zostało tu odniesionych 
podobnych zwycięstw, jak chodby — śmierd w krematorium obozowym siostry Benedykty od Krzyża, 
karmelitanki, w świecie Edyty Stein, z zawodu — filozof, znakomita uczennica Husserla, która stała się 
ozdobą współczesnej niemieckiej filozofii, a pochodziła z żydowskiej rodziny zamieszkałej we Wrocławiu. 
 
Nie chcę zatrzymad się na tych dwóch nazwiskach, gdy stawiam sobie pytanie, czy tylko on jeden, czy 
tylko ona jedna...? Ile tutaj odniesiono podobnych zwycięstw? Odnosili je ludzie różnych wyznao, 
różnych ideologii, zapewne nie tylko wierzący.” (…) (Oświęcim-Brzezinka, 7 czerwca 1979 Homilia Jana 
Pawła II w czasie Mszy św. odprawionej na terenie byłego obozu koncentracyjnego) 
Niech wspomnienie tych wydarzeo i tych postaci pobudzi nas do modlitwy, oby nastał pokój w Ukrainie i 
Całym Świecie, by nie tylko święci byli orędownikami pokoju i odnosili zwycięstwo, ale również my przez 
różaniec, który jest modlitwą pokoju przyczyniliśmy się do odniesienia podobnych zwycięstw i 
uproszenia ewangelicznego pokoju… „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój …” (Mt 5, 9) 
 
 

                                                                            Ks. Władysław Derunow  
  
 



Dodatkowe materiały: 
 
http://dzielodlapokoju.wordpress.com/katolicka-nauka-spoleczna/benedykt-xv/ 
 
http://mateusz.pl/jp99/pp/1979/pp19790607c.htm 
 
http://www.niepokalanow.pl/pisma,tom-6,905-benedykt-xv-pius-xi,1027 
 
http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/index.php?page=06&id=06-01&t=66  
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