
MODLITWA  JANA PAWŁA II
„Evangelium vitae” 

O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.

Jan Paweł II, papież
25 marca 1995 r. 

w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
w 17. roku pontyfikatu

W Rzymie, u Św. Piotra, dnia 25 marca 1995, w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, w siedemnastym roku mego Pontyfikatu.

Jan Paweł II, papież

Ikona Matki Bożej Częstochowskiej 
peregrynująca w obronie życia

„Od Oceanu
do Oceanu”
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Najświętsza Panno Maryjo, 
Przeczysta Matko Boża, Niepokalana Dziewico!

W Twoje ręce powierzamy wielką sprawę 
ochrony cywilizacji życia i miłości. 
Żyjemy w trudnym czasie wielkiego, 
globalnego ataku cywilizacji śmierci. 
Ginie bardzo wielu niewinnych ludzi 
– nienarodzone dzieci, starzy i chorzy. 
Liczba ofiar przekracza już dwa miliardy 
ludzkich istnień. 
Każdego dnia ginie 
kolejne 50 tysięcy dzieci w łonach matek. 
Wielu ludzi w ogóle nie chce mieć dzieci. 
Coraz powszechniejsze stają się środki 
niszczące płodność i życie.

Narasta niepłodność małżonków. 
Ludzkie dziecko staje się produktem nowoczesnej 
technologii, dawcą komórek i organów. 
„Wytwarza się” dzieci o określonych cechach, 
pozostałe poddając selekcji. 
Setki tysięcy zamrożonych poczętych dzieci czeka 
w ciekłym azocie pomiędzy życiem a śmiercią.  

Międzynarodowe prawo, stanowione przez ludzi, 
odmawia ochrony prawnej życiu poczętego dziecka. 

Kolejne kraje legalizują eutanazję. 
Narasta atak na małżeństwo i rodzinę.

Najświętsza Matko! 
Obiecujemy Ci, że ze wszystkich sił 

będziemy chronić ludzkie życie, 
zwłaszcza małe i bezbronne. 

Stajemy przed Tobą,
 Matko Zbawiciela,

Z pełną świadomością, że sami
nie jesteśmy w stanie wygrać
tego globalnego zmagania.

Stań na czele ruchów obrony życia
 i prowadź nas.

Ochroń życie! Ocal rodziny!
 Dodaj nam sił!

Uproś u Swojego Syna zwycięstwo 
cywilizacji życia i miłości!

POWIERZENIE OCHRONY CYWILIZACJI ŻYCIA I MIŁOŚCI 
W RĘCE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI  PANNY

Złożone podczas uroczystości poświęcenia
 i przyłożenia ikony do oryginału.

Częstochowa, Jasna Góra 28 stycznia 2012 r.

Trasa pielgrzymki


