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     Instytut Mys li Schumana    

 

Modlitwa Pompejańska Bez Granic 

W ramach Misji Polski w Kształtowaniu Wspólnoty Narodów Europy 

 w Duchu Chrześcijańskim 

 

Szanowni Państwo, 

Instytut Myśli Schumana i Senator RP Tadeusz Kopeć zapraszają wszystkich Polaków do 

włączenia się w "Modlitwę Pompejańską Bez Granic” o powrót Europy do jej chrześcijańskich 

korzeni. 

Będziemy się modlić w intencji Europy wolnej od wpływów, które niszczą jej korzenie 

chrześcijańskie i tym samym nie pozwalają na realizowanie w praktyce idei Sługi Bożego 

Roberta Schumana – Ojca założyciela zjednoczonej Europy, o którego rychłą beatyfikację także 

się modlimy w tej nowennie.  

W tym roku ta modlitwa ma szczególne znaczenie, gdyż zbliżają się wybory do 

Parlamentu Europejskiego, dlatego modlitwa o wybór polityków, którzy będą chcieli 

naśladować Sługę Bożego Roberta Schumana w procesie konstruowania Wspólnoty Narodów 

Europy oraz zmiany modelu Europy na taki jaki jest zgodny z Wolą Boga i Bożej Opatrzności. 

Polacy pragną Europy Narodów jako Wspólnoty Ducha oraz Solidarnej Społecznie i 

Gospodarczo na pewno będą o nią walczyć aż do końca tak jak walczyli o Niepodległą Polskę.                

Świadomi coraz większych zagrożeń jakie rodzi cywilizacja śmierci pragniemy z całego serca 

wezwać wszystkich Polaków do modlitwy o budowanie Wspólnoty Narodów na fundamentach 

chrześcijańskich. Dlatego z całego serca zapraszamy do modlitwy różańcowej, aby otoczyć 

Europę takim swego rodzaju „wieńcem uplecionym z gwiazd znajdujących się nad głową 

Niepokalanej Maryi Pokoju, której Robert Schuman oddał Europę. 

Odpowiedzmy w tej nowennie na wezwanie św. Jana Pawła II zawarte w Jego 

przemówieniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu 11 października 1988 r. „To Europa 

jednak, od prawie dwóch tysięcy lat, dostarcza bardzo znamiennego przykładu kulturowej 
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płodności chrześcijaństwa, które ze względu na samą swą naturę nie może być spychane do 

sfery prywatnej. Powołaniem chrześcijaństwa jest przecież publiczne wyznawanie wiary i 

czynna obecność we wszystkich dziedzinach życia. Moją zatem powinnością jest stanowcze 

głoszenie prawdy, że gdyby religijne i chrześcijańskie podłoże kultury tego kontynentu zostało 

pozbawione wpływu na etykę i kształt społeczeństw, oznaczałoby to nie tylko zaprzeczenie 

całego dziedzictwa europejskiej przeszłości, ale i poważne zagrożenie dla godnej przyszłości 

mieszkańców Europy. I to wszystkich — wierzących i niewierzących”. 

Harmonogram Nowenny będzie następujący: 

▪ Rozpoczęcie części błagalnej nowenny: 2 kwietnia (rocznica śmierci św. Jana Pawła II - 

Wielkiego orędownika Europy budowanej na chrześcijańskich fundamentach).  

▪ Zakończenie części błagalnej nowenny: 28 kwietnia (niedziela Miłosierdzia Bożego). 

▪ Rozpoczęcie części dziękczynnej nowenny: 29 kwietnia (rocznica narodzin dla nieba 

św. Katarzyny ze Sieny - Patronki Europy, której Królowa Różańca Św. z Pompei 

przekazuje różaniec) 

▪ Zakończenie części dziękczynnej nowenny: 25 maja. Święci Europy od 2000 lat i Sługa 

Boży Robert Schumana przyczynili się skutecznie do budowy chrześcijańskiej Europy, 

nadając jej oblicze, inspirowane wiarą chrześcijańską. Módlmy się, aby także dzisiaj 

znaleźli się ludzie na miarę ich wielkości, aby utrzymywać w jedności cały kontynent. 

Módlmy się, abyśmy wszyscy byli gotowi do ponownego odkrycia naszych wspólnych 

korzeni, celem budowania Europy głęboko ludzkiej i prawdziwie chrześcijańskiej.   

Pragniemy, żeby w trakcie trwania tej „Modlitwy Pompejańskiej Bez Granic” odbyły się 

czuwania przed Najświętszym Sakramentem w 54 kościołach stacyjnych z modlitwą 

różańcową. Niech dzieło to stanie się swego rodzaju służbą Polski wobec błądzącej Europy. 

Szerzej na ten temat zamieszczono na stronie  www.IMSchuman.com 

Z wyrazami szacunku 
 
Prof. Zbigniew Krysiak 
Prezes Instytutu Myśli Schumana  
Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com; Tel. +48 796 140 400 

 
Tadeusz Kopeć 

Senator RP 

 

Ryszard Krzyżkowski 
Wiceprezes Instytutu Myśli Schumana 

Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com; Tel. +48 570 990 686 
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