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Az Isteni Irgalmasság Tanango del Aire-ben lévő templomában
az Isteni Irgalmasság szombatján, az Irgalmasság Jubileumi Évében
és az Élet Szentségének Napján az Úr Fogantatásának ünnepén mi, egybegyűlt
életvédők, akik a „Tengertől tengerig” elnevezésű Nemzetközi Szövetséget alkotva az
egész világot beajárva vezetjük a Czenstochowai Boldogasszony nevével fémjelzett
történelmi zarándoklatot az élet védelmében,
válaszolunk Krisztus édesanyjának, Máriának azon nagy hívására, hogy védjük meg napjaink
világában az élet és szeretet kultúráját;
az Istenszülő jelenlétében állunk az Ő Tepeyac hegyén lévő eleven képmása előtt a
Czenstochowai Boldogasszony ikonjával együtt annak a zarándoklatnak az alkalmával, amelyet
Mexikón és Latin Amerikán át teszünk a Szent Faustina által ránk bízott Isteni Irgalmasság
festményének másolatával együtt;
bízunk abban, Mária, az élet védelmének Nagy Patrónája, ahogyan Mexikóban megjelenve
kinyilvánította a halál civilizációjának béklyóiból kiszabadított embereknek, napjainkban is
megvédi az élet és szeretet veszélybe került kultúráját;
köszönetet mondunk Istennek Mária jelentétéért, aki czenstochowai ikonjával három
földrészen, 27 országon át utazva több, mint 165.000 kilométert tett meg, hogy fölébresztve
napjaink világának szunnyadó lelkiismeretét fölmutassa nekünk Krisztust mint a megmenekülés
egyetlen Útját.
Felhívunk minden jóakaratú embert, hogy figyeljen az Istenanya hívó szavára, nagy
szeretettel és odaadással csatlakozzon az élet és szeretet kultúrájának védelméhez,
amely világszerte komoly veszélybe került.
Védjük meg Máriával a családjainkat, gyermekeinket és a hitünket! Álljunk ki Krisztus
Egyháza, a világ békéje és az emberiség jövője mellett!

Mária, te Legszentebb Anya!
Hálát adunk Neked az élet- és szeretet kultúrájának védelméért tartott zarándoklatért. 2012 óta
több mint négyszer kerülted meg ikonoddal az egész világot mindenfelé irgalomra és életadó
szeretetre buzdítva. Három földrészen és 27 országon átkelve mindenfelé örömöt okoztál és
megmutattad a vilkágnak, hogy a hit még mindig elevenen él az emberek szívében!
Mexikóban járva több mint 140 helyen fordultál meg. A vizitáció misztériumát éljük át, miközben
magunkkal viszünk az otthonainkba, a családjainkba és a szentélyeinkbe, de
voltaképpen te hordozol minket, mégpedig úgy, mint „az élet őrzőit”. Ahogyan Szent II. János
Pál pápa bíztatott minket az új ezredévben: “Duc in altum!” (Evezz a mélyre!)
Sötét és viharos habokon nehéz a hajóút. Részünkről azért vagyunk Neked annyira hálásak,
Szent Szűzanyánk, mert ragyogó fénysugárként és biztos kalauzként vezérled útjainkat.
Ahogyan a Tepeyac hegyén Szent Juan Diegónak történt megjelenésedkor mondottad
Guadalupe-i Boldogasszonyként: “Hát vajon én nem úgy vagyok itt, mint a te anyád?
Vajon nem állsz az én árnyékomban és védelmem alatt? (…) Ne félj (…)”
Őrizzük a te Fiadnak azt az ígéretét is, hogy “Én veletek vagyok minden napon a
világ végezetéig!" (Mt 28:20b) Miközben zűrzavar vesz körül minket, elfog a félelem és
fájdalom, te mindig megerősítesz minket. Taníts meg minket olyan szerető családként élni,
ahogyan a te példaként szolgáló, Szent Családod élt valaha mielőttünk! Gyarapítsd bennünk a
bizodalmat és a te Isteni Fiaddal való közösséget! Epedezve vágyunk Isten túláradó irgalmára és
kegyelmére.
Ó, Irgalmasság Anyja, bátorításért érkeztünk hozzád. A világnak látnia kell minden emberi élet
szentségének és sérthetetlenségnek csodaszép tanúságát, különösen a még anyjuk méhében
lakozó drágalátos és sérülékeny gyermekekét.
Oly korban, mikor világszerte támadják a házasság és a család igaz természetét, nekünk még
világosabban föl kell mutatnunk a házasság szentségének azt a csodáját, amely az “élet

bölcsője” és a “családegyház” fogalmakban jelenik meg.
Veled együtt szembe tudunk szállni az Isten ellenségeitől származó kétségbeeséssel és halállal.
Lelkesíts minket, hogy imádságos nemzet legyünk, amely a legszentebb rózsafűzért mondja.
Segíts, hogy folyamatosan kérjük az Isteni Irgalmasságot. Kiáltsuk egyre nagyobb lelkesedéssel
azt, hogy “Jézus, bízom benned!” és naponta hívjuk segítségül az Isteni Irgalmasságot, mely a
rózsafűzér eme csodálatos igéiből táplálkozik: “Az Ő fájdalommal teljes szenvedése miatt

könyörülj rajtunk és az egész világon!”
Köszönjük, Édesanyánk!

