Prayer for Canada
Let us begin our prayer with the sign of our faith: In the name of the
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

O Most Blessed Virgin Mary, Mother of Mercy, at this
most critical time, we entrust our country to your loving
care.
Most Holy Mother, we beg you to reclaim this land for the
glory of your Son. Overwhelmed with the burden of the
sins of our nation, we cry to you
from the depths of our hearts and seek refuge in your
motherly protection.
Look down with mercy upon us and touch the hearts of
our people. Open our minds to the great worth of human
life and to the responsibilities that accompany human
freedom.
Free us from the falsehoods that leads to abortion and the
breakdown of family life.
Grant us the wisdom to know and proclaim that this
nation was founded on God’s law and that He alone is the
True Source of our cherished rights and freedoms.
Guide and protect this land from every evil and from the
attacks of the powers of darkness.
O Merciful Mother, give us the courage to reject the
culture of death and the strength to build a new culture of
life. We ask this through Christ Our Lord, Amen.
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Modlitwa za Kanadę
Zacznijmy naszą modlitwę od znaku naszej wiary: w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego. Amen.

O Najświętsza Maryjo Dziewico, Matko Miłosierdzia, w
tym najbardziej krytycznym czasie zawierzamy nasz kraj
Twojej pełnej miłości opiece.
Najświętsza Matko, błagamy Cię, odzyskaj tę ziemię dla
chwały Twojego Syna. Przytłoczeni ciężarem grzechów
naszego narodu, wołamy do Ciebie z głębi naszych serc i
szukamy schronienia w Twojej matczynej opiece.
Spójrz na nas z miłosierdziem i dotknij serc naszego ludu.
Otwórz nasze umysły na wielką wartość ludzkiego życia i
na odpowiedzialność, która towarzyszy ludzkiej
wolności.
Uwolnij nas od fałszu, który prowadzi do aborcji i
rozpadu życia rodzinnego.
Daj nam mądrość, abyśmy wiedzieli i głosili, że ten naród
został założony na Bożym prawie i że tylko On jest
Prawdziwym Źródłem naszych cenionych praw i
wolności.
Prowadź i chroń tę ziemię przed wszelkim złem i przed
atakami mocy ciemności.
O Miłosierna Matko, daj nam odwagę, by odrzucić
kulturę śmierci i siłę do budowania nowej kultury życia.
Prosimy o to przez Chrystusa Naszego Pana, Amen.
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