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Drodzy Przyjaciele,
Zbliża się wielki dzień - 18 października 2022 roku dzieci z
całego świata zjednoczą się, aby wziąć udział w naszej wielkiej
kampanii modlitewnej „Milion dzieci modli się na Różańcu”.
Będą się modlić o pokój i pojednanie na całym świecie. Dlatego
serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do tej ogólnoświatowej
inicjatywy modlitewnej organizowanej przez katolicką organizację
charytatywną i Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w
Potrzebie (ACN International).
Na plakacie naszej wielkiej akcji modlitewnej widnieje znane z
poprzednich lat logo. W tym roku pojawiają się na nim również
dwie otwarte dłonie, obejmujące kulę ziemską i podtrzymujące ją
wraz z dziećmi z każdego kontynentu. Dłonie te symbolizują ręce
Boga Ojca, który stworzył świat z miłości i który pragnie zbawić
wszystkie narody i przyprowadzić je bezpiecznie do siebie. W
Ewangelii św. Jana Jezus mówi o swoich wiernych owcach, że nikt
nie może ich wyrwać z ręki Ojca (por. J 10, 29). Wierzymy, że jeśli
będziemy wiernie odmawiać razem Różaniec, to Matka Boża
poprowadzi nas wszystkich jako jedną wielką rodzinę w kochające
ramiona naszego Ojca Niebieskiego.
Patrząc na wszystkie wojny i niegodziwości, prześladowania,
choroby i lęki, które ciążą nad naszym światem, ludzie mogliby
zapytać: „Czy Bóg naprawdę ma nad wszystkim kontrolę?”.
Owszem ma, ale my również musimy sięgnąć po Jego wyciągnięte
ręce i przylgnąć do Niego. Bóg wyciągnął do nas rękę poprzez
Maryję, posyłając na świat swojego Syna i Ducha Świętego z
darem swojej nieskończonej miłości, aby wybawić nas z mocy
złego. Święta Edyta Stein, która zginęła w Auschwitz jako siostra
karmelitanka Teresa Benedykta od Krzyża i ofiarowała swoje życie
za własny naród żydowski, napisała: „Gdy mnie Bóg zapewnia
ustami Proroka, że stoi przy mnie wierniej niż ojciec i matka, co
więcej – że sam jest Miłością, widzę wtedy jasno, jakie jest moje
zaufanie do Ramienia, które mnie podtrzymuje, i jak niemądra
byłaby wszelka trwoga przed wpadnięciem w nicość (..) Czy też
byłoby mądre dla dziecka żyć w ciągłym strachu, że matka może
pozwolić mu upaść?”.
Każdy z nas potrzebuje tej żywej nadziei, że Ojciec trzyma
wszystkie sprawy w swoich rękach - nawet to cierpienie czy

niedostatek zadane przez nasze własne wolne decyzje, sprzeczne
z Jego przykazaniami. Tę ufność w miłosierną moc naszego Ojca
Niebieskiego musimy przekazać także naszym dzieciom. Kiedy
odmawiamy Różaniec, nasza Najświętsza Matka wlewa w nasze
serca nową nadzieję, że jako dzieci Jedynego Ojca możemy
rzeczywiście żyć razem w pokoju i bezpieczeństwie.
Jezus chyba najpiękniej opowiedział nam o miłości naszego
Niebieskiego Ojca poprzez przypowieść o synu marnotrawnym i
miłosiernym Ojcu - do tego stopnia, że czasami określa się ją jako
„Ewangelię w Ewangelii”. Dlatego zaprojektowaliśmy również
prosty komiks ilustrujący tę przypowieść, aby pomóc Wam
rozmawiać z dziećmi o miłości Boga Ojca i w ten sposób
przygotować je do naszej akcji modlitewnej. Każdy z nas
potrzebuje kochającego i przebaczającego uścisku Ojca
Niebieskiego i nikt z nas nie jest wyłączony z Jego miłości!
Niemniej jednak, tak jak w przypadku najstarszego syna na końcu
przypowieści Bóg prosi nas wszystkich, abyśmy byli gotowi
przebaczyć sobie nawzajem.
Jednym z celów kampanii modlitewnej „Milion dzieci modli się na
Różańcu” jest pomoc w głębszym zrozumieniu, że wszyscy mamy
jednego Ojca w niebie, który pragnie jedynie naszego szczęścia i
który dał nam Matkę Bożą jako naszą własną Niebieską Matkę.
Maryja pragnie jedynie, aby nasza ziemia była domem dla
wszystkich, gdzie panuje miłość Boga i gdzie nikt nie musi już
cierpieć niedostatku ani lęku. Światowa modlitwa różańcowa dzieci
w dniu 18 października powinna być zatem wielkim i radosnym
świętem wiary i nadziei. Powierzmy potężnym i kochającym
dłoniom Boskiego Ojca i możnemu wstawiennictwu Matki Bożej
zwłaszcza te kraje, w których panuje wojna, przemoc i głębokie
ubóstwo - jak Ukraina, Bliski Wschód, Nigeria, region Sahelu w
Afryce i wszystkie te miejsca, gdzie ludzie nie mogą żyć w pokoju.
Przyprowadźmy nasze dzieci do Boga, aby On mógł położyć na nie
ręce i pobłogosławić je (por. Mt. 19:13-15). Wtedy będziemy mieli
pewną nadzieję na przyszłość przepełnioną pokojem i radością,
której nic i nikt nie może nam odebrać.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej kampanii modlitewnej, zajrzyj
na naszą stronę internetową: http://modlitwamilionadzieci.pl/
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