
 
Czym jest Różaniec Rodziców za Dzieci? 

 
Inicjatywa Różańca Rodziców za Dzieci powstała we wspólnocie 

modlitewno-ewangelizacyjnej Marana Tha, jako owoc rekolekcji, 
które odbyły się w 2001r. Tematem rekolekcji była modlitwa 

przebaczenia, uzdrowienie relacji rodzice-dzieci a także zwrócenie 
uwagi na wagę słów, jakie wypowiadamy, bardziej lub mniej 

świadomie, do naszych dzieci i intencji, jakie nosimy w naszych 
sercu a które często są przeszkodą w naszych codziennych 

relacjach. 
 

Dlaczego rodzice podejmują się modlitwę za dzieci? 

 
Częstokroć my rodzice popełniliśmy i popełniamy błędy 

wychowawcze wprowadzając ogromne zamieszanie w wewnętrzny 
świat dziecka. 

Często także stajemy się dla siebie nawzajem 
problemem...czasami trudnym do udźwignięcia (apatia, agresja, 

nienawiść). Z powodu naszych błędów wychowawczych: 
zaniedbań, złorzeczeń, egoizmu, rozwodów, alkoholizmu i licznych 

grzechów przysparzamy naszym dzieciom wiele cierpień, 
samotności, lęku, a przede wszystkim braku miłości. 

Wiele niebezpieczeństw czyha na młodego człowieka w jego 
środowisku wzrastania (szkoła, podwórko). To już nie tylko 

alkohol, papierosy, narkotyki, ale i swoboda seksualna, 
pornografia, propagowanie związków niesakramentalnych, 

aborcji, sekty, okultyzm, uzależnienie od internetu…itd. 

Świadomi tych wszystkich zagrożeń podjeliśmy modlitwę w 
intencji swoich dzieci.  

 
Na czy polega ta modlitwa? 

 
Ta forma modlitwy oparta jest na formule Żywego Różańca. Do 

każdej grupy należy 20 osób, (ponieważ jest 20 tajemnic 
różańcowych). Każda z nich przez cały miesiąc odmawia jedną 

wyznaczoną dziesiątkę różańca w intencji swoich dzieci i 
wszystkich dzieci objętych modlitwą. Modlitwą objęte są także 

dzieci chrzestne oraz adoptowane duchowo ( o ile rodzic włączył 
się w Duchową Adopcję). W ten sposób za każde z dzieci 

odmawiany jest codziennie cały różaniec. 
Zachęcamy wszystkich rodziców do włączenia się w tę formę 

modlitwy za dzieci. Pozwala ona na uzyskanie właściwej relacji w 

stosunku do dziecka, na okazanie prawdziwej miłości, a przede 
wszystkim uprasza szczególna opiekę Maryi nad naszymi dziećmi. 



 Aby przystąpić do Różańca Rodziców nie trzeba uczestniczyć w 
żadnych zebraniach. Sposób comiesięcznej zmiany tajemnic 

zostanie dostarczony zainteresowanym osobom pocztą 
elektroniczną lub w wersji papierowej.  

 
Odmówienie pobożnie jednej dziesiątki różańca to tylko 4-5 min 

dziennie. Czy to tak dużo? Czy jesteśmy w stanie zrobić to dla 
naszych dzieci, aby miały opiekę przez całe 24godz? Nawet, jeżeli 

ja zapomnę to inni nie zapomną! 
 

Stałe intencje Różańca Rodziców. 
W ciągu tych kilku lat ukształtowały się następujące intencje: 

- o ochronę naszych dzieci przed konsekwencjami grzechów 

rodziców; 
- o pełnię błogosławieństwa Bożego dla naszych dzieci (również o 

to, aby trafiły w takie środowisko, w którym najlepiej się będą 
rozwijać); 

- o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki mogą 
dosięgnąć nasze dzieci; 

- o rozwój tej formy modlitwy- tak, aby jak najwięcej dzieci i 
rodziców doświadczyło jej zbawiennych skutków. 

- w intencji Ojca Świętego i w Jego intencjach, a także w 
intencjach Kościoła Świętego. 

  
 

Święta Patronka naszych Róż Różańcowych Rodziców. 
 

„Dziękujemy wam heroiczne matki, za waszą 

miłość niczym nieprzezwyciężoną!  
Dziękujemy za heroiczne zawierzenie Bogu i 

Jego miłości.  
Dziękujemy za ofiarę, którą złożyłyście ze 

swojego życia.  
Dzisiaj Chrystus oddaje wam w Tajemnicy 

Paschalnej ten dar, jakiście Mu złożyły.  
On, bowiem ma moc oddać życie, które 

przyniosłyście Mu w ofierze..” 
       
                                                        Z homilii Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszonej podczas 
                                            Mszy Św. beatyfikacyjnej Joanny Beretty Molli, 24 kwietnia 1994 r. 

 
Patronem Róż Różańcowych Rodziców nasze szkoły jest św. 

Joanna Beretta Molla- święta żona i matka.   
Urodzona we Włoszech, lekarz-pediatra. Z domu rodzinnego 

wyniosła dar prawdziwej wiary, modlitwy i miłości do Pana Jezusa, 

a szczególnie do Jego Matki Maryi. Jej codzienne zwyczajne życie 
w rodzinie było przepełnione atmosferą ducha ofiary, delikatnością 

w relacjach z bliźnim, wielkodusznością, codzienną modlitwą. 
Rozpoczyna studia medyczne, aby w sposób fachowy służyć 

ludziom. Nazywa ten zawód posłannictwem. Angażuje się w prace 

http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/gianna_molla/beatyfik.htm


Akcji Katolickiej. Jest bardzo przedsiębiorcza, pełna różnych 
inicjatyw. Jako kierunek swojego działania przyjęła następujący 

program: modlitwa, działanie, poświęcenie.  
Swoje powołanie, jako żony i matki zrozumiała u stóp 

Niepokalanej w Lourdes. Spotkała inżyniera Piotra Molla. Tak pisze 
w liście: "...Teraz zjawiłeś się Ty, którego kocham i któremu zamierzam 

się podarować dla stworzenia prawdziwie chrześcijańskiej rodziny. Z 
pomocą i błogosławieństwem Boga zrobimy wszystko, aby nasza nowa 

rodzina mogła stać się małym wieczernikiem, gdzie Jezus króluje nad 
wszystkimi naszymi uczuciami, pragnieniami i czynami... Staniemy się 

współpracownikami Boga w stwarzaniu, będziemy mogli ofiarować Jemu 
dzieci, które będą Go kochały i będą mu służyły". 24 września 1955 r. 

zawarła związek małżeński. W ciągu 4 lat trwania małżeństwa 

urodziła trójkę dzieci. Gdy oczekiwała czwartego dziecka pojawiło 
się zagrożenie Jej życia i dziecka (guz macicy). Kiedy zbliżał się 

termin porodu, bez wahania powiedziała do męża: "Gdyby trzeba 
było wybierać między mną a dzieckiem - żadnych wahań. Żądam, 

abyście wybrali dziecko. Ratujcie dziecko". Już w kilka godzin po 
porodzie pojawiły się przewidywane komplikacje. Ogrom 

cierpienia przekraczał jej siły. Jednak uratowana córeczka żyła. 
Św. Joanna odeszła do nieba 28 kwietnia 1962 r. 

Uwieńczeniem jej życia było złożenie ofiary z siebie, by mogło żyć 
jej dziecko, które nosiła pod sercem. Uratowana jej córka jest 

dzisiaj lekarzem, jak jej święta mama. 
 

 
Św. Joannę można spokojnie nazwać "patronką" wszystkich matek 

polskich i ich rodzin, które jak ona w heroiczny sposób zaufały 

Opatrzności. Tylko dzięki silnej wierze i zaufaniu Stwórcy mogły 
podjąć taką decyzję. Ojciec Święty Jan Paweł II mówi: "...Kobieta, 

która wierzy Chrystusowi znajduje potężne oparcie w tej właśnie 
miłości. Jest to miłość, która wszystko przetrzyma. Ta miłość 

pozwala jej wierzyć, że wszystko, co czyni dla dziecka poczętego, 
narodzonego, dorastającego czy dorosłego - czyni równocześnie 

dla dziecka Bożego". 
 

Jeżeli chcesz się przyłączyć do nas, aby i Twoje dziecko było 
otoczone różańcem zapraszam! 

Małgorzata Stuce- stuce@stuce.pl 
 


