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Drodzy Przyjaciele,  
 

Ażeby uwrażliwić chrześcijan na temat « misji », papież 
Franciszek ogłosił październik 2019 nadzwyczajnym miesiącem 

misji na świecie. Pod nazwą « Ochrzczeni i posłani : Kościół 
Chrystusa w misji na świecie » inicjatywy duszpasterskie i 
duchowe mają na celu ożywić gorliwość misyjną na całym 

świecie. Szczególnie podkreślone jest osobiste posłanie każdego 
chrześcijanina.  

 
W swoim liście z okazji stulecia ogłoszenia listu apostolskiego 

Benedykta XV « Maximum illud », który zapoczątkował 
nadzwyczajny miesiąc misyjny, papież Franciszek pisze: « 
Aktywność misyjna stanowi jeszcze dzisiaj największe z wyzwań 

dla Kościoła, a sprawa misji powinna zajmować pierwsze miejsce. 
… Kształtujmy w sobie we wszystkich miejscach na ziemi “stan 

nieprzerwanej misyjności”. ... Niech nadzwyczajny miesiąc 
misyjny będzie okazją do intensywnej i płodnej łaski, ażeby 
rozpowszechniać inicjatywy i wzmóc w sposób szczególny 

modlitwę – duszę każdej misji». 
 

Ażeby odpowiedzieć na życzenia Papieża, chcielibyśmy również 
nadać tegorocznej światowej inicjatywie modlitwy «Milion dzieci 
modli się na różańcu » temat « misji » i modlić się z dziećmi w 

sposób szczególny za misjonarzy i za nowe powołania misyjne. 
Patronka misji na świecie, święta Teresa z Lisieux, pisze w swojej 

autobiografii « Dzieje duszy » : Zrozumiałam, że « jeśli Kościół 
ma ciało, złożone z wielu członków, nie brakuje mu najbardziej 
niezbędnego, najbardziej szlachetnego, zrozumiałam, że Kościół 

ma serce, i że to serce pała miłością. Zrozumiałam, że tylko 
Miłość sprawia działanie członków Kościoła, że jeśli Miłość 

wygaśnie, Apostołowie już nie będą głosić Ewangelii, Męczennicy 
nie będą już przelewać własnej krwi. Zrozumiałam, że Miłość 
zawiera w sobie wszystkie powołania... W sercu Kościoła będę 

miłością. W ten sposób będę wszystkim ». Taka jest również 
głęboka troska naszej światowej inicjatywy : nadać sercu 



 

 

Kościoła nową dynamikę dzieki modlitwie dzieci i przepełnić ją 
miłością misyjną. Modlitwa dzieci ma w pewien sposób stać się 

duszą odnowy misyjnej Kościoła.  
 

Dlatego podobnie jak w ubiegłych latach zachęcamy was, 
nauczycieli, katechetów, wychowawców, rodziców, dziadków do 
udziału w tej wielkiej misji modlitwy dzieci, a 18 października o 

godz. 9.00 (lub o każdej innej porze, która by wam bardziej 
pasowała), do odmówienia różańca z dziećmi, w jedności z 

tysiącami grup dzieci na całym świecie. Bardzo chcielibyśmy, aby 
ta inicjatywa modlitwy stała się swego rodzaju « misją 
permanentną », jak nas o to prosi Papież, poprzez tworzenie « 

żywych grup modlitwy różańcowej  » z dziećmi. Oznacza to 
praktycznie, że dwadzieścia tajemnic różańcowych byłyby 

podzielone w ciągu miesiąca pomiędzy dziećmi. Aby dzieciom 
pomóc, można też dać każdemu z nich kartkę, na której 
wypisana jest tajemnica różańcowa. Każde dziecko ma zatem 

przed sobą codzienne zadanie dziesiątki różańca z tajemnicy, 
która na nie przypada. W ten sposób grupa odmawia codziennie 

cały różaniec i całe życie Jezusa jest przypominane. Pod koniec 
miesiąca rozdany jest nowy podział tajemnic między dziećmi. 

Modlitwa staje się wówczas żyjącą rzeczywistością, która 
przemienia nasze życie, podtrzymuje misję Kościoła i przyczynia 
się do pokoju i jedności na świecie. 
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