
World Prayer for Life 

Światowa Krucjata Modlitwy w intencji obrony życia człowieka 

 

Świadomi ogromu zła, jakiego dokonano w świecie – milionów zamachów na życie 

człowieka: aborcji, eutanazji, manipulacji genetycznych; dostrzegając różnorakie współ-

czesne zagrożenia życia człowieka; ufając mocno w Miłosierdzie i Wszechmoc Trójjedynego 

Boga: Boga-Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz potężne orędownictwo Najświętszej Maryi 

Panny; rozpoczynamy 13 października 2007 roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę Objawień 

Fatimskich w Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach sta-

łą modlitwę w intencjach:  

 przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia, 

 wzrostu szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny 

kres, 

 zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa do 

życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci. 

Naszymi codziennymi modlitwami będą dziesiątek Różańca Świętego oraz Koronka do 

Miłosierdzia Bożego. 

Modlitwę wspierać będziemy – w miarę możliwości – czynami miłosierdzia i apostol-

stwem na rzecz obrony życia. 

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło modlitewne oraz 

propagowanie go swoich środowiskach. 

Niech ta modlitwa będzie naszą odpowiedzią na słowa Sługi Bożego Jana Pawła II zapi-

sane w encyklice „Evangelium vitae”: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, 

przenikająca cały świat” (EV, nr 100). 

Nie wyznaczamy żadnych ram czasowych dla uczestników tej modlitwy; niech każdy 

obrońca życia sam roztropnie zdecyduje, jak długo pragnie uczestniczyć w tym modlitew-

nym dziele. 

 

Światowa Krucjata Modlitwy w intencji obrony życia człowieka została zapoczątkowana 

na II Światowym Modlitewnym Kongresie dla Życia, który odbył się w Centrum Kultu Miło-

sierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w październiku 2007 r. Inicjatywa ta została po-

błogosławiona przez wielu kardynałów i biskupów z całego świata, m. in. Kard. Stanisława 

Dziwisza, Bpa Tadeusza Rakoczego, Abpa Szczepana Wesołego, Bpa Andrzeja Dziubę, Bpa 

Edwarda Frankowskiego. Listy z błogosławieństwami nadesłali m. in. Kard. Angelo Sodano, 

Kard. Zenon Grocholewski, Kard. Paul Josef Cordes, Kard. Leonardo Sandri, Kard. Audrys 

Bačkis, Kard. Pedro Rubiano Sáenz, Kard. Angelo Scola, a także Bp. Elio Sgreccia, Abp. Jó-

zef Kowalczyk i Kard. Henryk Gulbinowicz. 

 

Więcej informacji w internecie w języku angielskim: www.world-prayer-for-life.org 


