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O putli nga Kasingkasing ni Maria, Santa nga Inahan sa Dios, ug 
among malumo nga Inahan, sud-onga ang kasakit diin ang tibuok 
nga katawhan nagpuyo gumikan sa pagkaylap sa materyalismo, 
pagkadili-diosnon, ug sa paglutos sa Pagtuong Katoliko.

Sa among kaugalingong panahon, ang Lawas Mistiko ni Kristo 
nagkadugo gikan sa daghang mga samad sulod sa Simbahan 
nga resulta sa wala siloti nga pagkaylap sa mga erehiya, 
sa pagdepensa sa mga sala batok sa Ikaunom nga Sugo, sa 
pagpangita sa gingharian sa yuta kay sa niadtong iya sa langit, 
sa makalilisang nga mga pagpasipala batok sa Labing Santos 
nga Eukaristiya, labi na sa pagbansay sa Pagkalawat diha sa 
kamot, ug sa Protestantehanong paghulma sa kasaulogan sa 
Santos nga Misa.

Taliwala niining mga pagsulay mitungha ang pagkonsagrar sa 
Russia nganha sa imong Putli nga Kasingkasing pinaagi sa Santo 
Papa, hiniusa sa kaobispohan sa kalibotan. Didto sa Fatima 
gipangayo nimo ang Pagkalawat sa Pagpanghimayad sa Unang 
mga Sabado sa bulan. Ipangamuyo sa imong Diosnong Anak 
nga itugyan ang usa ka linaing grasya ngadto sa Santo Papa, nga 
tugotan unta niya ang Pagkalawat sa Pagpanghimayad sa Unang 
mga Sabado.

Hinaot pa unta nga ang Dios nga Makagagahom sa Tanan 
mopadali sa panahon nga ang Russia makabig ngadto sa 
kahiusahan sa pagka-Katoliko, ang katawhan mahatagan sa 
panahon sa kalinaw, ug ang Simbahan mahatagan sa tinuoray 
nga kabag-ohan diha sa kalunsay sa Pagtuong Katoliko, 
ang kasagrado sa diosnong pagsimba, ug ang kasantos sa 
Kristohanong kinabuhi. O Tigpataliwala sa tanang mga grasya, 
O Rayna sa Labing Santos nga Rosaryo, ug among matam-is nga 
Inahan, ilingi mo kanamo ang imong mga mata sa kalooy ug 
kaloy-i pagpatalinghog kining among masaligong pag-ampo.


