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Drodzy Przyjaciele, 

 
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) 
po raz kolejny zaprasza 18 października (poniedziałek) do 

przyłączenia się do ogólnoświatowej inicjatywy modlitewnej 
„Milion dzieci modli się na różańcu”. Chociaż mieliśmy 

nadzieję, że rok 2021 przyniesie koniec ograniczeń 
spowodowanych przez koronawirusa, jego skutki są nadal 
powszechne i dotkliwe. Jednak nie tylko kryzys zdrowotny sprawił, 

że nasz świat wydaje się być nierozwiązywalną dla człowieka 
plątaniną problemów. Głód, ubóstwo, korupcja, wojny i terror, 

profanacja istoty ludzkiej i niszczenie stworzenia przenikają życie 
niezliczonych ludzi. Za tym wszystkim kryje się wszechobecna siła 

zła, która dąży do całkowitego zniszczenia boskiego porządku 
świata i Bożych praw. Zasłona grzechu i zapomnienie o Bogu 
zaciemniają prawdę o świecie. Pomimo całego postępu nauki i 

techniki, ludzkość pogrąża się w bezprecedensowej otchłani 
degradacji w sferze religijnej, moralnej i duchowej. Dlatego 

bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest ufna modlitwa czystych, 
niewinnych serc, dzieci Maryi, które otwierają się na pomoc i 
zbawienie Boga dla świata.  

 
8 grudnia 2020 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny papież Franciszek opublikował list 
apostolski zatytułowany „Patris corde” („Ojcowskim sercem”), w 
którym ogłosił Rok Jubileuszowy na cześć św. Józefa z okazji 150. 

rocznicy ogłoszenia go Patronem Kościoła powszechnego.  
 

Czytamy w nim: 
„Po Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w Magisterium 
papieskim tyle miejsca, co Józef, Jej oblubieniec. Moi poprzednicy 

pogłębili orędzie zawarte w kilku danych przekazanych przez 
Ewangelię, aby wyraźniej podkreślić jego centralną rolę w historii 

zbawienia: błogosławiony Pius IX ogłosił go «Patronem Kościoła 
katolickiego», czcigodny Pius XII przedstawił go jako «Patrona 
robotników» a święty Jan Paweł II jako «Opiekuna Zbawiciela». 

Ludzie przyzywają go jako «patrona dobrej śmierci»”.  
 



 

 

W naszych niespokojnych czasach, nawiązując do św. Józefa, 
papież Franciszek pisze: „W czasie tego kryzysu doświadczyliśmy, 

jak nasze życie jest utkane i wspierane przez zwykłych ludzi, ludzi 
często niedostrzeganych. Ludzie, którzy nie pojawiają się w 

nagłówkach gazet i czasopism, ani w najnowszych programach 
telewizyjnych, a jednak w tych właśnie dniach z pewnością 
kształtują decydujące wydarzenia naszej historii. Lekarze, 

pielęgniarki i pielęgniarze, sprzedawcy, sprzątacze, opiekunowie i 
opiekunki, kierowcy samochodów dostawczych, służby 

porządkowe, wolontariusze, kapłani, siostry zakonne i wielu 
innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje się sam. [...] Wszyscy 
mogą znaleźć w św. Józefie (mężu, który przechodzi 

niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i 
ukrytej) orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach 

trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są 
pozornie ukryci lub na drugim planie, mają wyjątkowo czynny 
udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania 

i wdzięczności (…).   
 

Podobnie, jak Bóg powiedział świętemu Józefowi: „Synu Davida, 
nie bój się” (por. Mt 1, 20), zdaje się powtarzać także i nam: „Nie 

lękajcie się!”. Trzeba nam zostawić wszelki gniew i rozczarowanie, 
i przyjąć to, co jest, nawet jeśli nie układa się tak, jak byśmy sobie 
tego życzyli. Nie ze zwykłą rezygnacją, ale z nadzieją i odwagą. W 

ten sposób otwieramy się na głębszy sens. (…) W naszym własnym 
życiu akceptacja i przyjęcie mogą być wyrazem daru męstwa 

Ducha Świętego”. 
 
Podobnie jak św. Józef, ten dar Ducha Świętego i wszystkie Jego 

dary, możemy otrzymać przez modlitwę. Dlatego św. Józef uczy 
nas przede wszystkim modlitwy. On sam nauczył się od Matki 

Najświętszej, jak modlić się całym sercem. Dla nas jest on 
wspaniałym przykładem, że Bóg może ze wszystkiego 
wyprowadzić dobro dzięki naszej modlitwie, wierności i 

posłuszeństwu Jego Słowu. Naszą siłą jest ufność, która pozwala 
nam przyjmować nawet smutne sytuacje, znosić je i pomagać 

sobie nawzajem z miłością. Pragniemy zachęcić Was do 
przekazywania tych prawd dzieciom i młodzieży. Jeśli w młodości 
będą miały piękne doświadczenie modlitwy i Bożej pomocy, to 

później, w trudnych chwilach, będą szukały wsparcia i pomocy u 
Boga: przez ręce Maryi i pod opieką św. Józefa. Dlatego też 

pragniemy zaprosić Was do aktywnego wspierania i 
rozpowszechniania inicjatywy modlitwy różańcowej. W tym celu 
ponownie udostępniamy Wam materiały: plakat, ulotkę z 

rozważaniami, modlitwę ofiarowania się Matce Najświętszej oraz 
kolorowanki. Materiały można pobrać ze strony 



 

 

www.modlitwamilionadzieci.pl i zarejestrować tam swoją grupę na 
mapie świata. Z hashtagiem 

#OneMillionChildrenPrayingtheRosary można uczestniczyć w 
kampanii i rozpowszechniać informacje o niej na portalach 

społecznościowych (można również używać #OneMillionChildren i 
#Rosary). W ten sposób możemy sprawić, że nasze zjednoczenie 
w modlitwie będzie widoczne na wszystkich kontynentach.  

 
Niech nasza wspólna ogólnoświatowa modlitwa różańcowa 

w dniu 18 października 2021 roku wraz ze 
wstawiennictwem św. Józefa roznieci ogień Ducha 
Świętego, płomień miłości na całym świecie i rozpali nasze 

serca. Bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. 
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