Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania
dzieci. ... Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która
wychowuje je już od najmłodszych lat ... 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 - w Watykanie, dnia 16 X 2002 roku

Materiały dla animatorów Róż Różańcowych
Po pierwsze: nie jesteś sama / nie jesteś sam!
Już wiesz, że chciałabyś/chciałbyś włączyć się do dzieła Różańca Rodziców, ale od razu pojawiają
się wątpliwości, czy podołam, skąd wezmę jeszcze 19 – stu chętnych i najważniejsze: od czego
zacząć?
Jest na to sposób - wspomnij o swoich wątpliwościach Matce Dobrej Rady, w końcu chcesz szerzyć
Jej Różaniec, więc kto jak nie Ona jest z Tobą – Wspomożenie Wiernych!
Warto więc po prostu pomodlić się w tej intencji i wzbudzić we własnym środowisku taką niewielką
(z początku) falę dobra. Łaska Boża już działa! Nasza praktyka dowodzi, że jeśli ktoś naprawdę chce
się włączyć w tą modlitwę i zajmować się tworzeniem i później pilnowaniem istnienia Róży
powinien sam objąć tajemnicę I Radosną i zacząć się modlić oraz mówić o takiej możliwości innym.
Praktyka pokazuje, że wkrótce znajdą się chętni podjąć taką modlitwę – dla dobra swoich dzieci. W
razie trudności i kłopotów zawsze można zwrócić się do redakcji serwisu Różaniec Rodziców czyli do nas o pomoc organizacyjną i wsparcie.
Szukajmy pomocy u Świętych
Na progu tworzenia Róży należy wybrać jej patrona, który będzie wspomagał jej rozwój i trwanie
swą modlitwą z nieba. Według natchnienia możemy poprosić o patronat konkretną osobę, np.
świętego z dnia powstania Róży, świętego o szczególnym znaczeniu dla parafii, dla danej wspólnoty
czy rodziny. Święci ci, na zasadzie przykładu, jak i wstawiennictwa, tworzą taki jakby dodatkowy
krąg modlitwy w Niebie. Oczywiście wśród nich jest Maryja - zatem Jej nie potrzebujemy brać za
dodatkową, kolejną patronkę.
Po drugie: najważniejsza jest wola modlitwy
Różaniec Rodziców nie ma jakichś specjalnych formuł organizacyjnych, a oparty jest na znanym
schemacie Róż Żywego Różańca. Podstawowym zadaniem animatora jest zapewnienie, aby
wiadomo było, że modlitwa jest odmawiana.
Dwadzieścia, czasami „przypadkowych” i nie zawsze znających się nawzajem osób połączyło się, by
razem nieść wołanie do Nieba w intencji swoich dzieci. Animator czuwa więc aby wiadomo było w
jakim porządku i komu w danym miesiącu przypada konkretna tajemnica. Jemu również należy
zgłosić informację, gdy ktoś będzie chciał w jakiś sposób zakończyć przynależność do Róży (np.
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założy własną Różę). Animator ma także obowiązek odpowiednio zareagować, gdy z daną osobą nie
ma długiego kontaktu, wobec czego nie można potwierdzić, czy trwa w modlitwie.
Każda osoba wpisywana do Róży powinna otrzymać Akt zawierzenia. Można dołączyć
Rozważania, które nie są obowiązkowe, ale jak się wydaje we właściwy sposób przywołują intencję
modlitwy i stanowią pomoc i uporządkowanie – zwłaszcza na początku. Przystępując po raz
pierwszy do tej modlitwy należy odmówić Akt zawierzenia, a następnie przepisaną sobie dziesiątkę
różańca wraz z rozważaniem konkretnej tajemnicy. Niektórzy organizują to uroczyście - w Kościele
inni po prostu w domu. Dobrze jest taki Akt zawierzenia (i modlitwy) wydrukować sobie i nanieść na
nim dane osobiste, wraz z datą przystąpienia, miesiącem i rozpoczynaną tajemnicą różańca oraz
patronem róży i umieścić w bezpiecznym miejscu, aby było łatwo w razie potrzeby doń sięgnąć.
Obecnie jest też możliwość uzyskania bezpłatnie wydruku wraz z wizerunkiem MB Oliwskiej po
zgłoszeniu tego do nas z podaniem adresu na jaki należy wysłać i ile sztuk potrzeba, z naszej strony
potrzebujemy odpowiednio większej koperty zwrotnie zaadresowanej ze znaczkami w celu wysłania
wydruków.
Zasada zmiany Tajemnic - każdego pierwszego dnia miesiąca o jedną do przodu - porządek
tajemnic: radosne, światła, bolesne, chwalebne - tak jak biegło życie Jezusa
Zatem: do dzieła!
By ułatwić wypełnienie obowiązków Animatora proponujemy wykorzystać specjalny arkusz, w
którym można wpisywać poszczególne osoby, przypisując im konkretne tajemnice w danym
miesiącu. W odpowiednie pola formularza wpisujemy dane rodzica i imiona WYŁĄCZNIE ich
własnych dzieci (uwaga: w tej formie modlitwy za wnuki niech się modlą ich rodzice, a dziadkowie
czy babcie za swoje dzieci), w zestawieniu ujmujemy również dzieci poczęte, a jeszcze nienarodzone
– a gdy się urodzą uzupełniamy imię. Dzieci chrzestne i dzieci z duchowej adopcji, a także zięciowie
i synowe są objęci tą modlitwą automatycznie – więc również nie potrzeba ich dodatkowo dopisywać
do zestawienia.
Modlitwę rozpoczynamy odmawiając Akt Zawierzenia pierwszego dnia 1 raz. Potem odnawiamy ten
Akt co roku w dniu 8 grudnia w łączności z wszystkimi rodzicami na całym świecie którzy modlą się
za swoje dzieci. Intencji ogólnych nie musimy codziennie powtarzać, ale warto je pamiętać - aby nas
formowały w rozważaniach tajemnic różańcowych. Warto też zwłaszcza na początku miesiąca 2-3
dni przeczytać zaznaczony urywek Pisma Świętego odpowiadający danej tajemnicy. Wiele pomocy
uzyskuje się dla swoich dzieci propagując ten Różaniec Rodziców, a także ofiarując swoje cierpienia
(fizyczne i duchowe) w tych intencjach.
Zaczynamy od tajemnicy nam wyznaczonej w danym miesiącu i odmawiamy ją codziennie do końca
miesiąca. W następnym miesiącu poczynając od pierwszego dnia miesiąca należy przejść do kolejnej
tajemnicy. Tajemnice zmieniamy sami pierwszego dnia każdego miesiąca według kolejności jaka jest
w różańcu. Np. po I radosnej jest II radosna, potem III i tak dalej. Po tajemnicach radosnych są
tajemnice światła, potem bolesne i chwalebne – a następnie znowu radosne i tak dalej. Nie ma
konieczności fizycznego spotykania się np. w Kościele, ale gdyby taka chęć i możliwość była to
oczywiście można.
Razem łatwiej
Różaniec Rodziców za dzieci, to zgodnie z nazwą zadanie dla Rodziców! Z dotychczasowych
doświadczeń wynika, że dużo częściej modlą się za swoje dzieci – kochane mamy, ale w ramach
możliwości zaprośmy do tego „ 4-5 minutowego” wysiłku również kochanych tatusiów. Jak
pamiętamy piosenkę Arki Noego - „Mama to nie jest to samo co Tato!” A Ojciec Święty ujmuje to
jeszcze inaczej „Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.” Modlitwa ojców
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wydaje się w dzisiejszych czasach szczególnie cenna! Znane są przykłady róż męskich – wyłącznie
ojców! Różaniec za dzieci często łączy w modlitwie męża i żonę, ale trzeba wytrwałości.
Pierwsza Róża to dopiero początek
Po utworzeniu pełnej Róży - warto nie zatrzymywać się, tylko dalej śmiało propagować – i zachęcać
innych do szerzenia tego kręgu dobra. Można też zaproponować innym osobom prowadzenie
kolejnych Róż - oczywiście powinny to być osoby godne zaufania, najlepiej dość skrupulatne i
dokładne w działaniu, w miarę możliwości sprawdzone – nie zaś takie które nagle zapłonęły ogniem
do działania. Takich osób oczywiście nie należy wykluczać, jednak traktować z uwagą. Może
powinny one najpierw włączyć się w modlitwę w Róży, a po jakimś czasie, gdy to pragnienie będzie
w nich rosło – przekażmy im nasze doświadczenia, otoczmy modlitwą i wspierajmy w działaniu. Z
praktyki wiemy, że trudno objąć więcej niż 2 - 3 róże, więc jeśli zgłasza się więcej osób to należy
pomóc aby jedna z nich sama podjęła obowiązki animatora róży. Co do zasady więc każda róża
powinna mieć swojego animatora. Często takich róż w parafii i w danym rejonie tworzy się więcej i wówczas koordynuje to jakaś osoba, która jest lokalnym moderatorem.
Łaska i zadanie
Tworzenie Róży to niewątpliwie wielka łaska, ale i ... zadanie! Animator jest zatem zobowiązany, w
większym stopniu niż przeciętnie, dbać o swój rozwój duchowy, modlitwę - łączność sakramentalną
z Kościołem. Animator róży może również - i do tego zachęcamy organizować Msze święte w
intencjach róży i za członków danej róży - np. w święto jej patrona, w szczególne dni, np. święto
rodziny, świętości życia, dzień dziecka itp.
Inna sprawa to uczestnictwo w rekolekcjach, dniach skupienia, czuwaniach – warto do tego zachęcać
uczestników danej róży i samemu brać udział.
Tytułem porządku
Po spisaniu wszystkich osób istnieje możliwość zgłoszeni róży do organizatorów tej modlitwy,
jednak - przesłanie zgłoszenia NIE JEST KONIECZNE dla rozpoczynania modlitwy i do jej
kontynuowania! Można się wg. tego schematu modlić również bez zgłaszania róży, jedynie łącząc się
duchowo i mając na uwadze intencje tej modlitwy, powiadamiając swego księdza proboszcza.
NAJWAŻNIEJSZA JEST MODLITWA.
W zgłoszeniu podajemy tylko dane animatora, patrona róży sposób skontaktowania się z
Animatorem, parafię gdzie dana róża działa/ lub miejscowość skąd jest najwięcej osób. Oczywiście w
danej róży mogą być osoby z różnych miast, a nawet krajów. Podajemy również datę rozpoczęcia
modlitwy. Jednakze zachęcamy aby się zgłaszać, bo jest to świadectwo działania łaski Bożej w
ramach tej modlitwy.
Technicznym okiem - ważne aby:
- dokładnie spisać poszczególne osoby modlące się, po prostu dla porządku i zapisać jakie mają
tajemnice, a każda osoba niech sobie zapisze i dobrze zachowa swoją tajemnicę początkową - potem łatwo odliczyć i odtworzyć którą teraz mam. Animator nie powinien zajmować się
więcej niż dwoma różami. Trzeba zachęcać innych do tego zdania!
Sprawy finansowania - nie zajmujemy się w ramach tej inicjatywy modlitewnej wspieraniem
finansowym biednych rodzin, propagowaniem np. zbierania na potrzeby jakiegoś dziecka, bo np.
potrzeba na operację itp. Działania charytatywne są oczywiście bardzo potrzebne, ale można je
realizować w innych strukturach Kościoła – do czego zachęcamy.
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Inicjatywa Różańca Rodziców powstała w katolickiej wspólnocie modlitewno - ewangelizacyjnej
Marana Tha z Gdańska Oliwy na rekolekcjach w dn. 8 września 2001 roku i działa jako Dzieło
Modlitwy Różańcowej rodziców w intencji dzieci przy parafii Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie.
Warto powiadomić o takiej formie modlitwy księdza proboszcza własnej parafii, poprosić o
błogosławieństwo, zachęcając do tworzenia tego typu róż również we wspólnocie parafialnej.
Pozostałe sprawy dla osób posługujących się internetem na stronie www.rozaniecrodzicow.pl ; w
razie potrzeb można zadawać pytania pocztą elektroniczną email, co pomoże uzupełnić dział PIO
(czyli Pytania i Odpowiedzi). Po artykule jaki ukazał się w piśmie Miłujcie się! w grudniu 2005 roku
pt. „Najlepszy prezent rodziców dla dzieci”, audycjach w Radio Maryja 13 maja i 30 września 2008
roku i innych publikacjach modlitwę podjęło bardzo wielu rodziców (tysiące) i wciąż się włączają się
w nią następni rodzice – śmiało tworząc róże we własnych środowiskach! I to zarówno z Polski jak i
z całego świata! Właśnie takie włączenie się do Różańca rodziców jest najbardziej „cenne” i
owocne. Tworzenie całych Róż powstających w lokalnych środowiskach, w rodzinach, wśród kręgu
przyjaciół i znajomych, w parafiach, szkołach, wspólnotach itp.
W dn. 08 grudnia 2006 roku zawierzyliśmy uroczyście, w łączności duchowej z wszystkimi
modlącymi się w Polsce i na świecie, tą naszą modlitwie Matce Bożej Oliwskiej, z zamiarem
odnawiania tego co roku. W kolejnych latach ponawiamy zawierzenie, a dodatkowo w 2007 r.
zorganizowana została sesja naukowa nt. zagrożeń dla młodzieży i w kolejnych latach staramy się
takie sesje organizować. Podobnie każdego roku ponawiamy 8 grudnia, nasz akt zawierzenia w
łączności duchowej z wszystkimi rodzicami modlącymi się za swoje dzieci.
Zachęcamy do
odwiedzania Katedry Oliwskiej i Matki Bożej Oliwskiej , naszej patronki, szczególnie w pierwsze
soboty miesiąca kiedy w godzinach wieczornych sprawowane jest nabożeństwo do MB Oliwskiej.
Ze strony Różańca Rodziców co miesiąc na wskazany adres internetowy przesyłane są materiały
formacyjne.

Koniecznie pamiętajmy, aby modlący się rodzice znali dokładnie te pięć konkretnych
intencji ogólnych modlitwy i się z nimi identyfikowali.
W ciągu tych lat ukształtowały się następujące intencje :
- o ochronę naszych dzieci przed złymi skutkami 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, u rodziców i
w środowisku;
- o rozwój tej formy modlitwy – aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczało jej
zbawiennych skutków;
- w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.rozaniecrodzicow.pl
Adres do korespondencji:
„Różaniec Rodziców” Parafia Archikatedralna pw. Św. Trójcy
80-330 Gdańsk Oliwa; ul. B-pa Edmunda Nowickiego 5
Zachęcamy do dzielenia się świadectwami uzyskanych łask i pomiędzy sobą w ramach róży i z
nami, a poprzez nas ze wszystkimi rodzicami.
Bo tak właśnie powstał i rozszerza się Różaniec Rodziców.
Zachęcamy do czytania i prenumeraty miesięczników „Różaniec” , gdzie są różańcowe materiały
formacyjne.
Kontakt do „Różańca”: Wydawnictwo Sióstr Loretanek; 04-476 WARSZAWA ;
ul. L. Żeligowskiego 16/20 tel.: (022) 612 93 64
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