
3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny Prymas Meksyku, na prośbę 
polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do dziś kopia 
obrazu z meksykańskiego sanktuarium znalazła się w ponad stu kościołach w Polsce,      
w tym również w Sanktuarium Świętości Życia w parafii pw. Zwiastowania Pańskiego  
w Poznaniu.

Niepokalana z Guadalupe – Patronką życia poczętego

Z perspektywy kilku wieków widać dziś wyraźniej jak dalekosiężne jest to przesłanie Maryi  
z Guadalupe i jak szczególnie aktualne jest ono w naszych czasach. Maryja stała się bowiem 
Obrończynią życia i Patronką życia poczętego już w XVI w.

Ojciec Święty, bł. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Meksyku

Prawdę tę wyakcentował dobitnie Ojciec Święty z okazji swej podróży apostolskiej do 
Meksyku, apelując 23 stycznia 1999 r. w Guadalupe o obronę życia. Powiedział wtedy:
„… Kościół musi głosić Ewangelię życia i z proroczą mocą występować otwarcie przeciw 
kulturze śmierci (...) Tego domagamy się: życia i godności dla wszystkich dla wszystkich 
istot poczętych w łonach matek (...) Drodzy bracia i siostry, nadszedł czas, aby na waszym 
kontynencie raz na zawsze położyć kres wszelkim atakom na życie…”.

Następnego dnia w czasie Mszy św. w obecności 2 milionów Meksykan, zawierzając Maryi 
sprawę życia poczętego, papież powiedział:
„Pod Jej macierzyńską opiekę oddaję (...) życie i niewinność dzieci, zwłaszcza tych, którym 
zagraża niebezpieczeństwo śmierci, zanim się urodzą. Jej miłościwej trosce zawierzam 
sprawę życia i niech żaden Meksykanin nie waży się podnosić ręki na cenny i święty dar 
życia ukrytego w łonie matki!”

Przesłanie Matki Bożej z Guadalupe, Patronki i Obrończyni życia poczętego jest także apelem
nieba skierowanym do wszystkich narodów na całym świecie. Jesteśmy dziś świadkami 
przerażającego paradoksu: kiedy w XVI w. Maryja z Guadalupe położyła kres krwawym 
ofiarom z życia ludzkiego wśród Azteków, to w dzisiejszym świecie, nawet w narodach 
chrześcijańskich powraca się i praktykuje pogańskie obyczaje pozbawiania życia najsłabszych
i najbardziej bezbronnych istot ludzkich przez zbrodnie aborcji, a nieuleczalnie chorych i 
starców przez eutanazję.
Miejsce dawnych bożków pogańskich u Azteków zajmują dziś nowe, neopogańskie idole: 
konsumpcja, hedonizm, wygodnictwo, egoizm, itp., które pławią się we krwi milionów 
niewinnych istot ludzkich w imię złudnych obietnic fikcyjnego szczęścia. W istocie rzeczy 
jednak jest to zmasowany atak na życie, które swój początek i źródło ma w Bogu. Jako dar 
Boży i wartość najświętsza jest ono chronione i obwarowane piątym przykazaniem Bożym: 
Nie zabijaj! 
(źródło Sanctus.pl, zdjęcia z Pielgrzymki Zwiastowania do Meksyku - galeria)


