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(…) O Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz "wszystkie ich cierpienia i nadzieje", Ty, która 
czujesz po macierzyosku wszystkie zmagania między dobrem a złem, pomiędzy światłością i 
ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem - przyjmij nasze wołanie skierowane w 
Duchu Świętym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy ten nasz 
ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los 
ludzi i ludów. 

W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i te narody, które tego 
najbardziej potrzebują. "Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! Naszymi 
prośbami racz nie gardzid w potrzebach naszych!" Racz nie gardzid! Przyjmij naszą ufnośd 
pokorną i nasze zawierzenie! (…)  Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i 
wszystkie ludy, zawierzamy Ci także, samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym 
macierzyoskim Sercu. 

O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyd grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się 
w sercach współczesnych ludzi - zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad 
naszą współczesnością i zdaje się zamykad drogi ku przyszłości! 

Od głodu i wojny - wybaw nas! 

Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny - wybaw nas! 

Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania - wybaw nas! 

Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego - wybaw nas! 

Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, paostwowym i 
międzynarodowym - wybaw nas! 

Od deptania Bożych przykazao - wybaw nas! 

Od usiłowao samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich - wybaw nas! 

Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu - wybaw nas! 

Wybaw nas! 

Przyjmij, o Matko Chrystusa to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi. 
Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeostw! 

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskooczona potęga Miłości miłosiernej! 

Niech powstrzyma zło! 

Niech przetworzy sumienia! 

Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei! 


