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<< O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, 
który łączysz nas z Bogiem! >> 

 
Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za 
rodzinę. (…) Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za 

rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy. 
 

Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi 
wzrastania dzieci.  

 
Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi,(…) z 

pewnością  nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi 
pomoc duchową, której nie należy lekceważyć. 

 
Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, 
rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na 
Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją 
na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście 

codziennego życia. 
 

Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany! 
 

Na  początku dwudziestego piątego roku mojego Pontyfikatu 
powierzam ten List apostolski czułym dłoniom Maryi Panny, korząc się 

w duchu przed Jej obrazem .... 
 

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae  
Watykan, dnia 16 października 2002 roku 



 

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, zdobyło wykształcenie, miało dobry 
zawód, założyło szczęśliwą rodzinę, czy też wypełniało inne powołanie. Pragniemy dla nich wszystkiego 
co najlepsze. Jednak dzisiejszy świat pełen jest zagrożeń, które czyhają na dzieci zewsząd. Są to: 
alkohol, papierosy, kradzieże, zawiść, rozboje, narkotyki, powszechnie dostępna magia i okultyzm, sekty, 
destrukcja z Internetu, pornografia. Ogólnie mówiąc wszechobecna demoralizacja. Ale także realia 
naszych czasów: bezrobocie, niedostatek materialny, pustka duchowa i dość powszechne rozwody. To 
smutna rzeczywistość, która istnieje, czy nam się to podoba czy nie.  
Dodatkowo bardzo często to właśnie my sami – rodzice - z różnych przyczyn stajemy się dla dziecka 
problemem. Z powodu naszych błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów nasze własne dzieci mogą 
doświadczać zła.  
 

Na temat takich właśnie zagrożeń w 2001 r. odbywały się rekolekcje prowadzone przez wspólnotę 
modlitewno-ewangelizacyjną MARANA THA z Gdańska.  
 

„…w trakcie tych rekolekcji zrozumieliśmy, że zło, korzystając z naszych rodzicielskich słabości i 
posługując się naszymi grzechami, może skutecznie atakować dzieci. Szukając ratunku, wpadliśmy na 
pomysł (wierzę, że z natchnienia Ducha Świętego), aby w większej grupie rodziców rozpocząć modlitwę, 
która miałaby przeciąć łańcuch zła. Zdecydowaliśmy, że najlepszym sposobem będzie zorganizowanie 
róży różańcowej rodziców” – to wypowiedź jednego z uczestników rekolekcji zacytowana z artykułu z nr 
5/2005 „Miłujcie się”.  
 

Tak więc w 2001 r. z potrzeby serca powstała pierwsza róża Różańca Rodziców za dzieci. Zawiązała się 
wśród rodziców z parafii archikatedralnej pw. Świętej Trójcy w Gdańsku Oliwie. Wkrótce zaczęły 
pojawiać się konkretne owoce tej wspólnotowej modlitwy, którymi dzielono się z innymi i coraz więcej 
osób przystępowało do Różańca Rodziców. 
 

 W 2003 r. powstała strona internetowa www.rozaniecrodzicow.pl., dzięki której do tej modlitwy zaczęli 
włączać się ludzie z całej Polski, a nawet ze świata. 
 

Na początku grudnia 2009 r. na stronie internetowej Różańca Rodziców zarejestrowanych było 
920 róż (czyli 18400 modlących się rodziców!!!) i liczba ta stale rośnie.  

Już wkrótce na liście znajdą się również róże z naszej Parafii. 
   

Schemat modlitwy w Różańcu Rodziców oparty jest na formule Żywego Różańca i pozwala uzyskiwać 
łaski, jakie przewidywane są dla tej formy modlitwy. Kościół na przestrzeni wieków już nieraz 
doświadczył potęgi tej modlitwy i cudów jakie dokonywały się za przyczyną różańca. Dlatego dzisiaj tym 
bardziej trzeba sięgnąć po modlitwę tak potężną, która jest wstanie przezwyciężyć wszelkie trudności. 

 

We wrześniu 2009 r. w miesięczniku „Różaniec” ukazał się artykuł prezentujący ideę Różańca 
Rodziców oraz świadectwa rodziców, którzy się modlą za swoje dzieci na różańcu, zatytułowany 
„Najlepszy prezent dla dzieci i rodziców”. 
 

Autor pisze między innymi:  
„…przez lata odkryliśmy co najmniej kilka konkretnych źródeł łaski, jakie zawarte są w modlitwie 

różańcowej rodziców. 
Po pierwsze – codzienna i wytrwała modlitwa, której towarzyszy świadomość, że to ja, jako 

rodzic, mogę być przyczyną problemów swoich dzieci, jeśli mam w życiu jakieś nieuporządkowanie. 
Modlitwa rodzi we mnie myśl o konieczności nawrócenia. 

Po drugie – obdarzanie dziecka codziennym błogosławieństwem wynikającym z tej modlitwy. 
Po trzecie – łaska płynąca z tego, że mówię innym o Różańcu Rodziców, czyli… o Bogu 

działającym w naszym życiu. Nasze dzieci doświadczają pomocy Bożej i dlatego możemy dawać o tym 
świadectwo. 

Jednym z największych źródeł łaski jest ofiarowanie cierpienia – fizycznego i duchowego – w 
intencjach tej modlitwy i uproszenia łask dla naszych dzieci. 

Dzięki różańcowi zyskujemy wiele dobra dla naszych dzieci oraz jeden niezwykle cenny dar dla 
nas samych – pokój serca, że naszym dzieciom nie może stać się nic złego, bo są pod Bożą opieką, a to, 
co Bóg dopuści trudnego w ich życiu, będzie służyć ich wzrastaniu”. 



 

 

 

 

 

Ten artykuł okazał się być iskierką, która wznieciła pragnienie utworzenia 
Różańca Rodziców w naszej parafii. Tak też się stało. 

Pierwszą Różę utworzyła Renia Spirytulska, drugą Wandzia Węgrzynowicz,  
a trzecią Marysia Boczar. 

Wandzia Węgrzynowicz tworzy już kolejną Różę i tli się nadzieja, że również 
rodzice dzieci pierwszokomunijnych zatroszczą się o przyszłość swoich pociech 

tworząc własną Różę. 
 

 
 

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
razem z Kapłanami przed wieczorną Mszą św.,  

dokonaliśmy aktu zawierzenia dzieci objętych modlitwą w tych pierwszych 
Różach Rodziców oraz dalszego rozwoju tej formy modlitwy za dzieci,  

naszej patronce Matce Bożej Fatimskiej. 
 Otrzymaliśmy również pasterskie błogosławieństwo. 

Ten akt będziemy ponawiać co roku, w dniu 8 grudnia, w łączności duchowej  
ze wszystkimi rodzicami modlącymi się w Różańcu Rodziców. 

 

 
 

Niepokalana Dziewico Maryjo! 
Królowo Rodzin, Królowo Pokoju 

 
Matko Boża Fatimska, która jesteś naszą patronką i czułą opiekunką naszych rodzin,  

- obieramy Cię dziś, w dniu Twego Niepokalanego Poczęcia, patronką 
naszej różańcowej modlitwy rodziców w intencji dzieci i ufnie powierzamy Ci 

rozwój tego dzieła. Ty, Maryjo ukazujesz nam wzór miłości rodzicielskiej i jesteś 
najlepszą przewodniczką ku Jezusowi. 

 

Dziękując Bogu za dar rodzicielstwa, stajemy przed Tobą Maryjo i przed Twoim 
Synem z tym wszystkim, co jest przedmiotem naszej troski, 

z naszymi radościami i kłopotami. Wierzymy, że w Jezusie my i nasze dzieci 
odnajdziemy pełnię swego powołania, a ta nasza modlitwa różańcowa 

i Twoje wstawiennictwo w tym dopomoże. 
 

Zawierzamy Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą  
w Różach Różańcowych rodziców.  

Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny  
uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem,  

zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich.  
Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy,  
niech pozostaną niewinne, a te które zbłądziły, 

które doświadczają nędzy grzechu, skieruj na drogę nawrócenia.  
Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy,  

że doprowadzisz je do Jezusa.  
Niech to dzieło modlitwy rozwija się, przynosząc Miłość i Pokój jaki 
niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin  

doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej.  
Tobie się powierzamy w całości. AMEN. 

 



Istnieją zasadniczo dwa powody, dla jakich rodzice decydują się na przystąpienie do modlitwy w 
Różańcu Rodziców za Dzieci, a mianowicie:  

1. W życiu ich dzieci dzieje się coś złego, a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o 
pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym poradzić, więc w 
końcu szukają pomocy u Boga. 
 

2. Dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła, zaczynają zdawać sobie sprawę, jak trudno się 
temu przeciwstawić, a chcieliby swoje dzieci przed nim uchronić.  

Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany 
spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Modlitwa ta często 
uzdrawia również relacje w rodzinach! 

Poświęcenie 4 - 5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godziny, to 
wspaniała Boża ekonomia - tylko trzeba się na nią zdobyć!. Ileż uwagi poświęcamy zwykłym 
codziennym czynnościom, a na wezwanie Bożej opieki szkoda nam czasu. Jezus nie żałował swojego 
życia dla żadnego, nawet najgorszego człowieka, czemu my mamy żałować tych paru minut dziennie ze 
swego czasu własnym dzieciom! 

Oczywiście podjęcie modlitwy nie zwalnia nas z konkretnego działania, aby wychowywać swoje dzieci i 
kierować ich rozwojem, jednak modlitwa takie działania z pewnością wspomoże. Podjęcie tej modlitwy to 
również konieczność zwrócenia uwagi na swoje osobiste nawracanie się i swój własny rozwój duchowy. 

  

Na czym polega modlitwa w Różańcu Rodziców? 

Różaniec Rodziców oparty jest na zasadach jakie obowiązują w Żywym Różańcu. Dwadzieścia osób 
łączy się we wspólnej modlitwie różańcowej w intencji swoich dzieci tworząc Różę Rodziców.  Każda 
osoba wpisywana do Róży otrzymuje Akt zawierzenia i wyznaczoną - do rozważania w miesiącu 
przystąpienia - tajemnicę różańca św. Powinna otrzymać również rozważania, które swoją treścią 
przywołują intencje modlitwy i pomagają w uporządkowaniu modlitwy, zwłaszcza na początku.  
Materiały te powinna wręczyć moderatorka Róży.  

Modlitwę rozpoczynamy odmawiając na wstępie Akt Zawierzenia. Odmawiamy go 1 raz w 
pierwszym dniu. Potem odnawiamy ten Akt co roku w dniu 8 grudnia w łączności z wszystkimi rodzicami 
na całym świecie, którzy modlą się za swoje dzieci. 

Codziennie przez cały miesiąc odmawiamy dziesiątkę różańca (Ojcze nasz…/ 10 x Zdrowaś 
Maryjo…/ Chwała Ojcu…) rozważając wyznaczoną tajemnicę.  

W następnym miesiącu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca, sami zmieniamy tajemnicę 
przechodząc do rozważania kolejnej (o jedną do przodu) wg porządku tajemnic różańca św. – radosne, 
światła, bolesne i chwalebne. 

Osoba, której w danym miesiącu wypada rozważanie tajemnicy I radosnej odmawia również modlitwy 
wstępne – na krzyżyku Wierzę w Boga, następnie Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…( o wiarę, nadzieję 
i miłość) i Chwała Ojcu…, po czym swoją dziesiątkę. 

Modlimy się za dzieci własne, jak również za wszystkie dzieci objęte modlitwą Róży. 
W modlitwę włączone są także dzieci chrzestne i z duchowej adopcji. Automatycznie włączone są 
synowe i zięciowie, które po ślubie stają się też naszymi dziećmi. Różaniec Rodziców nie obejmuje 
modlitwy za wnuki, siostrzeńców itd. (chyba, że są naszymi chrześniakami). 

Przynajmniej raz do roku powinniśmy potwierdzić moderatorce Róży nasze zaangażowanie w modlitwie. 

 

O co się modlimy – intencje ogólne 

-  Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby 
nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci 
nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.  

-  Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.  



-  Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa 
rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!  

-  O uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców 
i w środowisku.  

-  W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego. 
 

Co  zyskujemy z powodu uczestnictwa w Róży Rodziców? 

 Codziennie dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - wszystkie łaski związane z 

odmawianiem Różańca Świętego.  

 Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za nasze dzieci. Jeśli nikt nie zapomni odmówić 

swojej dziesiątki, odmówiony jest cały różaniec!.  

 Rozwój naszej osobistej modlitwy, często podjęcie modlitwy za dzieci jest okazją do rozpoczęcia 

wspólnej modlitwy w rodzinie.  

 

Polecając wszystkich również opiece Matki Bożej Oliwskiej 

Patronce Różańca Rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serdecznie zachęcamy do różańcowej modlitwy za swoje dzieci. 

 
Więcej informacji na stronie internetowej: www.rozaniecrodzicow.pl 

 

lub kontaktując się z p. Teresą Duszyc - zelatorką Żywego Różańca w naszej parafii  


