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Zakopane,	dn.	12.09.2019	r.	
	
	 	 	 	 	 	 	

Malwina	i	Wojciech	Wyszyńscy	
	 	 	 	

KOORDYNATORZY	KAMPANII	
“Milion	dzieci	modli	się	na	różańcu”	

	 	 	 z	upoważnienia		
Papieskiego	Stowarzyszenia	
Pomoc	Kościołowi	w	Potrzebie	

	
Szcześć	Boże,	
	
	
W	tym	roku	dnia	18	października	o	godzinie	9.00	przypada	14	edycja	kampanii		
	

"MILION	DZIECI	MODLI	SIĘ	NA	RÓŻAŃCU”,	
	
która	jest	odpowiedzia	na	wezwania	Matki	Bożej	Fatimskiej	o	modlitwę	różańcową	
dzieci	oraz	próbą	realizacji	słów	św.	o.	Pio:	
	

„	JEŚLI	MILION	DZIECI	BĘDZIE	MODLIŁO	SIĘ	NA	RÓŻAŃCU,	
TO	ŚWIAT	NAPEŁNI	SIĘ	POKOJEM”.	

	
HISTORIA	
	
Pomysł	 tej	 kampanii	 modlitewnej	 powstał	 w	 2005	 roku	 w	 stolicy	 Wenezueli,	
Caracas,	podczas	modlitwy	różańcowej	dzieci	na	zajęciach	religii.	Wychowawczyni	
opiekująca	 się	 grupą	 powiedziała	 wówczas:	 „Wyobraźmy	 sobie,	 jakby	 to	 było	
cudownie,	gdyby	tak	milion	dzieci	modliło	się	równocześnie	na	różańcu.	Wówczas	
świat	na	pewno	by	się	odmienił	na	lepsze”.	Była	to	odpowiedź	na	prośbę	św.	o.	Pio,	
który	 stwierdził,	 że	 „gdyby	milion	 dzieci	modliło	 się	 na	 różańcu,	wówczas	 świat	
napełniłby	się	pokojem”.	Konferencja	Episkopatu	Wenezueli	wydała	wkrótce	zgodę	
na	 rozpoczęcie	 ogólnokrajowej	 akcji	 świeckich	 katolików	 związanych	 z	 „Ruchem	
Szensztackim"	 oraz	 Centralnym	 Komitetem	 Wenezuelskich	 Katolików	 (Consejo	
Nacional	 de	 Laicos	 Venezuela).	 Obecnie	 kampania	 jest	 realizowana	 w	 wymiarze	
międzynarodowym.	
Podstawą	tej	inicjatywy	jest	wiara	w	moc	modlitwy	dzieci.	Prośby	niewinnych	serc	
dzieci	są	bowiem	szczególnie	miłe	Bogu.			
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Jezus	powiedział:	
„Pozwólcie	dzieciom	przychodzić	do	Mnie,	nie	przeszkadzajcie	im;		

do	takich	bowiem	należy	królestwo	Boże”		
(Mk	10,14)	

a	w	innym	miejscu:	
„Jeśli	nie	staniecie	się	jak	małe	dzieci,	

nie	wejdziecie	do	królestwa	niebieskiego”		
(Mt	18,3).	

	
ORGANIZATOR	
	
Głównym	 organizatorem	 kampanii	 jest	 Aid	 to	 the	 Church	 in	 Need	 (ACN,	 w	
tłumaczeniu	 Pomoc	 Kościołowi	 w	 Potrzebie).	 T0	 międzynarodowa	 katolicka	
organizacja	 charytatywna	 działająca	 bezpośrednio	 pod	 patronatem	 Stolicy	
Apostolskiej.	Poprzez	 trzy	 filary	 -	 informację,	modlitwę	 i	działanie	 -	ACN	pomaga	
chrześcijanom	wszędzie	tam,	gdzie	są	prześladowani,	uciskani	lub	w	potrzebie.		
Międzynarodowa	strona	kampanii	znajduje	się	pod	adresem:	
http://www.millionkidspraying.org/en/		
	
	
W	 Polsce	 wspomnianą	 akcję	 koordynuje	 Papieskie	 Stowarzyszenie	 Pomocy	
Kościołowi	w	Potrzebie	PKwP.		Na	stronie	organizacji	www.pkwp.org	w	zakładce	
“Kampanie”	 można	 znaleźć	 informacje	 o	 kampanii	 “Milion	 dzieci	 modli	 się		
na	 różańcu”	 oraz	materiały	 do	 pobrania	 (ulotkę	 z	 rozważaniami,	 list	 intencyjny		
oraz	plakat	).	
	
CEL	KAMPANII	
	
Kampania	“Milion	dzieci	modli	się	na	różańcu”	ma	na	celu	zgromadzenie	miliona	
dzieci	 na	 całym	 świecie,	 które	 w	 jednym	 czasie	 będą	 odmawiały	 różaniec,	 by	
wynagrodzić	wciąż	 znieważanemu	Niepokalanemu	 Sercu	Maryi	 i	wyprosić	 pokój	
na	Świecie.		
	
Zadaniem	 tej	 inicjatywy	 modlitewnej	 jest	 przede	 wszystkim	 pokazanie,	 że	 ufna	
modlitwa	dzieci	może	latać	jak	strzała	prosto	do	serca	Bożego,	a	zatem	ma	wielki	
wpływ.	 Jak	 potężna	 jest	 modlitwa	 różańcowa,	 gdy	 dzieci	 modlą	 się	 o	 pokój		
i	 jedność	 w	 rodzinach,	 w	 ich	 własnym	 narodzie	 i	 na	 całym	 świecie!	 Jak	 napisał	
Papież	Św.	Jan	Paweł	II	w	adhortacji	apostolskiej	na	różańcu:		
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„Różaniec	jest	z	natury	modlitwą	o	pokój,	ponieważ	polega	na	kontemplacji	
Chrystusa,	Księcia	Pokoju,	tego,	który	jest„	naszym	pokojem	”…	

Różaniec	jest	także	modlitwą	o	pokój	ze	względu	
na	owoce	miłosierdzia,	które	rodzi…	

Ze	względu	na	swoją	naturę	jako	uporczywe	prośby	chóralne	w	zgodzie	z	
zaproszeniem	Chrystusa	do	„nieustannej	modlitwy”,	

różaniec	pozwala	nam	mieć	nadzieję,	że	
nawet	dzisiaj	trudną	„bitwę”	o	pokój	można	wygrać	”.	

	
	
KAMPANIA	NA	ŚWIECIE	
	
Materiały	do	kampanii	modlitewnej	są	dostępne	w	27	językach,	w	tym	na	przykład	
w	języku	arabskim	i	języku	hausa	z	Afryki	Zachodniej.		
Udział	w	 akcji	 biorą	 dzieci	 z	 około	 80	 krajów	 i	wszystkich	 kontynentów.	Relacje		
z	 wydarzeń	 są	 często	 wysyłane	 do	 ACN,	 a	 w	 ciągu	 ostatniego	 roku	 zanotowano	
raporty	 z	 takich	 krajów,	 jak	 Argentyna,	 Kuba,	 Kamerun,	 Indie,	 Filipiny,	 Malawi,	
Uganda,	Liban,	Malta,	Rumunia,	Słowacja,	Portugalia,	Paragwaj,	Peru,	Papua	Nowa	
Gwinea.		
To	naprawdę	kampania	światowego	kościoła!	
	
POTRZEBA	MODLITWY	
	
W	obliczu	napięć	 i	wciąż	niestabilnej	 sytuacji	w	wielu	krajach,	ważne	 jest	byśmy	
podejmowali	 trud	uchronienia	 Świata	od	 zagłady	właśnie	przez	modlitwę.	Matka	
Boża	 wielokrotnie	 prosiła	 o	 modlitwę	 różańcową	 dzieci	 –	 w	 Fatimie,		
w	Lourdes,		czy	polskim	Gietrzwałdzie.	Modlitwa	różańcowa	ma	przecież	ogromna	
moc,	 wystarczy	 wspomnieć	 o	 wielkich	 zwycięstwach	 różańcowych	 –	 	bitwa	 pod	
Lepanto,		bitwa	pod	Chocimiem,	obrona	Wiednia	przez	Jana	III	Sobieskiego	czy	Cud	
nad	Wisłą.	
	
Modlitwa	dzieci	o	pokój	jest	również	bardzo	potrzebna	w	naszym	kraju,	gdzie	tak	
często	spotykamy	się	z	wieloma	zagrożeniami	dla	naszych	dzieci,	między	innymi:	
1.	w	szkolach	poprzez	przekazywane	treści	genderowe,		
2.	 w	 mediach	 (bajki,	 programy	 dla	 dzieci,	 internet,	 gry,	 zabawki	 )	 poprzez	
wprowadzanie	elementów	satanistycznych	czy	wszechobecny	kult	śmierci,			
3.	 w	 środkach	 masowego	 przekazu,	 gdzie	 rodzina	 staje	 się	 obiektem	 ataków		
a	wiara	–	obiektem	szyderstw.	
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APEL	DO	OPIEKUNÓW	
	
Zachęcamy	 dorosłych	 do	 umożliwienia	 dzieciom	 wzięcia	 udziału	 w	 kampanii	
“Milion	dzieci	modli	 się	na	różańcu”,	by	mogły	wesprzeć	dzieci	z	całego	świata	
we	wspólnej	modlitwie.	
Zapraszamy	 do	 modlitwy	 różańcowej	 wszystkie	 dzieci	 oraz	 Dyrektorów		
i	nauczycieli	szkół	podstawowych	i	ponadpodstawowych,	Dyrektorów	i	nauczycieli	
przedszkoli,	 rodziców	 i	 dziadków	 z	 dziećmi	 przebywającymi	 pod	 ich	 opieką		
w	 domach,	 dzieci	 i	 młodzież	 przebywającą	 na	 oddziałach	 szpitalnych	 wraz		
z	 opiekunami,	dzieci	 i	 opiekunów	 w	 domach	 dziecka	 oraz	 dzieci	 z	 opiekunami		
w	innych	placówkach	edukacyjnych	w	Polsce.	
	
KIEDY	ODBYWA	SIĘ	KAMPANIA	
	
Kampania	 “Milion	 dzieci	modli	 się	 na	 różańcu”	 odbywa	sie	 jeden	 raz	do	 roku,	
zawsze	18	padziernika.		
Kampania	celowo	odbywa	się	w	paździeniku	–	miesiącu	poświęconemu	modlitwie	
różańcowej,	by	jeszcze	mocniej	wybrzmiały	modlitwy	dzieci	do	Matki	Bożej.		
Modlitwa	 różańcowa	 rozpoczyna	 się	 tego	 dnia	 o	 godzinie	 9.00	 (lub	 o	 innej	
godzinie,	 jeśli	 nie	ma	możliwości	 uczestniczenia	 dokładnie	w	 tym	 czasie).	 Każda	
próba	zjednoczenia	dzieci	na	modlitwie	tego	dnia	będzie	miała	ogromną	wartość.	
	
GDZIE	ZORGANIZOWAĆ	KAMPANIĘ	
	
W	zasadzie	każde	miejsce,	które	pozwala	na	odpowiednie	skupienie	na	modlitwie	
jest	odpowiednie.	Może	to	być:	

- w	sali	szkolnej	czy	przedszkolnej	
- w	świetlicy	
- na	sali	gimnastycznej	
- w	kaplicy	szkolnej,	przedszkolnej,	w	szpitalu	
- na	sali	szpitalnej	
- na	boisku	szkolnym	
- w	pobliskim	kościele	
- w	domu	
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W	JAKI	SPOSÓB	PRZYSTĄPIĆ	DO	KAMPANII	
	
Przystąpienie	do	kampanii	jest	bardzo	proste:	
	

1. Kilka	 dni	 przed	 wydarzeniem	 należy	 rozwiesić	 plakat	 informacyjny	 na	 temat	
kampanii	 w	 danej	 placówce	 oraz	 poprosić	 dzieci,	 by	 w	 dniu	 tego	 wydarzenia	
przyniosły	ze	sobą	różaniec	

2. Przed	 modlitwą	 zachęcamy	 do	 zapoznania	 dzieci	 z	 przesłaniem	 kampanii,	 które	
jest	zawarte	w	liście	do	dzieci	

3. Modlitwę	 może	 poprowadzić	 ksiądz,	 siostra	 zakonna,	 katecheta,	 nauczyciel	 lub	
inny	opiekun.	 	Można	w	 tym	celu	skorzystać	z	przygotowanej	na	 tą	okazję	ulotki		
z	rozważaniami.	

4. W	 dniu	 wydarzenia,	 czyli	 18	 października,	 o	 godzinie	 9.00,	 należy	 zgromadzić		
w	miarę	możliwości	wszystkie	dzieci	z	danej	placówki	na	modlitwie	różańcowej.		

5. Jeśli	nie	ma	możliwości,	by	wszystkie	dzieci	przystępiły	do	modlitwy	różańcowej	
równocześnie,	można	podzielić	dzieci	na	grupy	lub	klasy	i	każdej	z	nich	przypisać	
jedną	 tajemnicę	 różańca.	W	 ten	 sposób	 cały	 różaniec	 zostanie	 odmówiony	 przez	
wszystkie	dzieci	tego	dnia.	

6. Będziemy	bardzo	wdzięczni,	jeśli	uczestnictwo	w	kampanii	zostanie	uwiecznione	
w	formie	zdjęć	czy	filmików	i	przesłane	na	adres:		

miliondzieci@pkwp.org	
z	dopiskiem	„kampania	2019”		

	
Prosimy	 o	 umieszczenie	w	 treści	maila	nazwy	 placówki	 oraz	 ilość	 dzieci,	 które	
uczestniczyły	w	kampanii.		
	
DANE	STATYSTYCZNE	
	
Z	szacunków	MEN	z	roku	2017	wynika,	że	w	Polsce	w	wieku	szkolnym	było	prawie	
5	mln	dzieci,	 z	 czego	około	4	milion	 to	dzieci	w	wieku	do	18	 roku	 życia.	W	 tych	
statystykach	 nie	 zostały	 uwzględnione	 dzieci	 w	 wieku	 przedszkolnym.		
(https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/dane-statystyczne/uczniowie-dane-
statystyczne/)		
Zatem	można	by	rzec,	że	św.	o.	Pio	prosił,	by	zaledwie	co	czwarte	dziecko	w	Polsce	
w	 wieku	 szkolnym	 pomodliło	 się	 różańcem	 i	 już	 osiągnęlibyśmy	 MILIO	 tylko		
w	Polsce.		
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PODSUMOWANIE	
	
“Milion	 dzieci	 modli	 się	 na	 różańcu”	 to	 szlachetna	 akcja,	 która	 łączy	 przede	
wszystkim	 dzieci,	 ale	 i	 dorosłych	 na	modlitwie	 różańcowej.	 Modlitwa	 dzieci	 jest	
niezwykle	skuteczna,	przekonaliśmy	się	o	tym	wielokrotnie.	Matka	Boża	w	Fatimie,	
Lourdes	 czy	 w	 Gietrzwałdzie	 objawiła	 sie	 właśnie	 dzieciom	 i	 to	 dzieci	 zostały	
poproszone	szczególnie	o	odmawianie	różańca.		
	
Niedawne	 obchody	 100-lecia	 objawień	 fatimskich,	 140-lecia	 objawień		
w	 Gietrzwałdzie	 czy	 160-lecia	 objawień	 w	 Lourdes	 nie	 pozwalaja	 nam	 pozostać	
obojętnym	na	wezwanie	Matki	Bożej	do	podejmowania	modlitwy	różańcowej.			
Dodatkowo	 po	 roku	 100-lecia	 odzyskania	 przez	 Polske	Niepodległości,	modlitwa	
różańcowa	w	intencji	pokoju	na	świecie	i	w	naszym	kraju	staje	się	jeszcze	bardziej	
uzasadniona.		
	
Jednak	 najważniejsze	 jest,	 by	 przekonać	 dorosłych:	 Rodziców,	 nauczycieli,	
dyrektorów,	 księży,	 katechetów	 i	 innych	 opiekunów,	 by	 umożliwili	 dzieciom	
podjęcie	tej	modlitwy.	
Pragniemy	 podjąć	 tą	 wspaniałą	 inicjatywę	 modlitwy	 różańcowej,	 przekonać	
dorosłych,	 zachęcić	 ponad	million	 dzieci	 i	 ucieszyć	 tym	Niepokalane	 Serce	Matki	
Bożej.		
	
Czy	 w	 tym	 roku	 uda	 się	 zgromadzić	 milion	 dzieci	 modlących	 się	 na	 różańcu		
i	wyprosić	u	Matki	Bożej	pokój	na	Świecie?	
	
	

Z	Panem	Bogiem,	
	
Malwina	i	Wojciech	Wyszyńscy	

	
	
	
	
	
	


