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Drodzy Przyjaciele,  

 
Rok 2020 i być może całe dziesięciolecie pozostaną w książkach 
historycznych jako « czas koronawirusa ». Jeszcze nigdy w 

historii nie było takiej zapaści sanitarnej i egzystencjalnej o 
światowym zasięgu. Cały świat został poddany i pozostaje dotąd 

na łasce niewidzialnego wirusa, który zabił setki tysięcy osób i 
miał niszczące konsekwencje ekonomiczne i społeczne, w dużej 
części nieprzewidywalne. Nasz świat nie jest już taki sam. To, co 

wydawało się wcześniej oczywiste, już takie nie jest. Wirus 
objawił nam naszą kruchość, słabość i skończoność. Mimo 

wprowadzenia wszystkich środków ostrożności i reguł zachowania 
rozprzestrzeniło się wszędzie poczucie strachu, zakłopotania i 

bezsilności. Chociaż ten czas zarazy wzbudził wielką solidarność, 
oddanie w służbie innym i budzącą podziw spójność 
społeczeństwa, pojawiła się również tendencja oddalania się i 

izolowania od innych. Odczuwamy pokusę widzieć w naszym 
bliźnim już nie obraz i podobieństwo Boga, ale jako 

niebezpieczeństwo, jako potencjalnego nosiciela wirusa. Im 
dłużej będą trwały kryzys i jego niszczycielskie następstwa, tym 
wyraźniej objawi się nasze prawdziwe człowieczeństwo. 

Człowieczeństwo bez Boga jest skazane w sposób nieunikniony 
na klęskę. Byłoby zgubne dla naszej przyszłości myśleć, że Bóg 

nie ma nic do powiedzenia o wirusie, o naszych chorobach czy o 
naszych potrzebach, i że ostatecznie nic nie może z tym zrobić.  
 

 Bóg posłał na świat swojego własnego Syna, który wziął na 
siebie nasze słabości i nosił nasze choroby (Mt 8,17b). Dał się 

zarazić najgorszym z wirusów, grzechem, sam nie popełniwszy 
grzechu. W ten sposób sam stał się « antidotum » na wszelkie zło 
i nieszczęście świata. Podarował nam uniwersalny « zastrzyk », 

który może unieszkodliwić wszelkie zło, jakie zalewa nasz świat, 
gdy ten odwraca się od Boga. Jezus dał nam po raz kolejny 

ufność i nadzieję, że Bóg chce nas wszystkich uzdrowić, nawet 
jeśli mamy przy tym wciąż nieść nasz krzyż. Im bardziej czasy 
stają się trudne, tym Jego łaska staje się mocniejsza. Prowadzi 

nas On, zwłaszcza z pomocą swoich świętych, drogą zbawienia, i 
zachęca nas do modlitwy w każdym czasie, abyśmy zachowali 



 

 

ufność w Jego pomoc w każdych okolicznościach. Posyła swoją 
Matkę szczególnie w naszej epoce, którą wiele świętych osób 

uważa za czas apokaliptyczny, aby była z nami zwłaszcza w 
chwilach trudnych. Św. Jan-Paweł II, którego setną rocznicę 

urodzin obchodzimy w tym roku, mówił w 1972 do 
amerykańskich biskupów, podczas gdy był jeszcze Kardynałem 
Karolem Wojtyłą: «Znajdujemy się obecnie wobec największego 

starcia, jakiego ludzkość zaznała w swojej historii. Stoimy teraz 
przed ostateczną bitwą pomiędzy Kościołem a anty-Kościołem, 

pomiędzy Ewangelią a anty-Ewangelią, pomiędzy Chrystusem a 
Antychrystem». Ażeby mężnie prowadzić tę walkę, potrzebujemy 
Matki Bożej jak nigdy przedtem. Bóg chce nas przez Nią 

prowadzić do zwycięstwa nad Szatanem. Podczas ostatnich 200 
lat Matka Boża ukazała się w tylu miejscach na wszystkich 

kontynentach, że obecna epoka nazywana jest również erą 
maryjną. Wbrew wszelkim oczekiwaniom naukowców Maryja 
głosi nam w swoich przesłaniach przyszłość pełną pokoju i 

radości, nawet jeśli nie ukrywa faktu, że ludzkość potrzebuje 
oczyszczenia i że nastąpią bolesne chwile. Ona nam przypomina 

przede wszystkim środki zbawienia, jakie są dostępne każdemu: 
noszenie medalika, wierna modlitwa różańcowa, pojednanie, 

poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, czytanie 
Biblii, uczynki ofiarowane z miłości, przystępowanie do 
sakramentów świętych. 

 
Dlatego właśnie chcielibyśmy was zaprosić także w tym roku do 

udziału w naszej światowej inicjatywie światowej modlitwy 
"Milion dzieci modli się na różańcu" 18 października lub - jeśli 
wolicie odmówić różaniec z dziećmi z waszej szkoły czy 

przedszkola - w poniedziałek 19 października (bo 18 
października przypada w tym roku w niedzielę). Ta 

ogólnoświatowa modlitwa różańcowa z dziećmi ma na celu 
napełnić nas odnowioną nadzieją w miłość i obronę, jakie Bóg 
chce nam dać przez swoją Matkę. W liście do dzieci chcielibyśmy 

przypomnieć wam początek ery maryjnej, która rozpoczęła się w 
1830 roku na rue du Bac, w Paryżu. To tam Matka Boża ukazała 

się św. Katarzynie Labouré, 28 lat przed ogłoszeniem dogmatu o 
Niepokalanym Poczęciu. Opowiedziała jej o bolesnych 
wydarzeniach, jakie miały nastąpić we Francji i na całym świecie. 

«Cały świat będzie  w chaosie przez nieszczęścia wszelkiego 
rodzaju ... Będzie się myśleć, że wszystko jest stracone... Krzyż 

będzie w pogardzie, kłaść go będą na ziemię». Matka Boża 
trzymała jednak w swoich rękach kulę ziemską, która 
przedstawiała każdą osobę, i przyrzekła siostrze Katarzynie 

ochronę i pomoc dla tych, którzy ufają Bogu, wytrwale się modlą 
i żyją miłością. Poprosiła nawet o nakazanie wybicia medalika z 



 

 

obrazkiem, jaki jej pokazała i z krótką modlitwą-wezwaniem, 
jakim możemy często się do Niej zwracać. Na obrazku wąż 

znajduje się pod jej stopami, a z Jej wyciągniętych rąk rozchodzą 
się łaski na cały świat. Maryja jest naszą Matką, Pośredniczką 

wszelkich łask, jest Tą, która miażdży węża i zwycięży zło, 
Szatana. Dlatego aby przetrwać w dzisiejszej walce duchowej 
powinniśmy całkowicie się Jej poświęcić, a przez różaniec 

próbować chronić się pod Jej płaszcz. Dziękujemy wam, że 
oddaliście dzieci pod chroniący płaszcz Matki Bożej. Ucząc je 

poznawać Maryję jako ich własną matkę i modlić się na różańcu, 
przedsiębierzemy najpewniejszy sposób ochrony i damy im 
najlepszy z możliwych « bagaż » na drogę przyszłości. 
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