RÓŻANIEC
ZA DZIECI
Najlepszy prezent od rodziców!!!
Prosimy Boga o błogosławieństwo
i ochronę dla naszych dzieci.

Internetu i wiele innych niebezpieczeństw czyha
na młodego człowieka. Oprócz zagrożeń
płynących z zewnątrz, częstokroć my rodzice
popełniliśmy i popełniamy błędy wychowawcze
wprowadzając wielkie zamieszanie w wewnętrzny
świat dziecka.
Wszystkim współczesnym zagrożeniom
nie jesteśmy w stanie sami zaradzić! Jednak nie
jesteśmy bezradni w obliczu niebezpieczeństwa
i zła, które grozi naszym dzieciom.
JEST KTOŚ, KTO MOŻE WSZYSTKO.
TA OSOBA, TO BÓG!
NIESKOŃCZENIE MIŁUJĄCY NAS!
Dlatego warto włączyć się we wspólnotę
rodziców modlących się w Różach
Różańcowych za dzieci.

Jak to działa?
Jak i kiedy się modlić?

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko
było szczęśliwe, skończyło dobrą szkołę, dobre
studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, czy
też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic
pragnie..., ale czy sam jest w stanie zapewnić to
swoim dzieciom?
Często my rodzice nie zdaje sobie sprawy
z tego, jak bardzo wszechogarniające, łatwo
dostępne, ekspansywne jest zło! Z początku
wygląda ono bardzo niewinnie. Obecnie już nie
tylko alkohol, papierosy, narkotyki, pornografia ale
i swoboda seksualna, propagowanie związków
niesakramentalnych,
aborcji, także sekty,
okultyzm, źle pojęta wolność, uzależnienie od

Proponujemy deklarację czasową na okres
1 roku, z możliwością dalszej kontynuacji.
Modlitwa oparta jest na formule Żywego Różańca,
gdzie każdy, z wiarą odmawia w intencji swoich
dzieci przez miesiąc, codziennie jedną
przynajmniej dziesiątkę różańca, rozważając przy
tym jedną z tajemnic różańcowych. Następnie,
poczynając od pierwszej soboty kolejnego
miesiąca, zmieniamy tajemnicę według porządku,
w jakim są ułożone w różańcu. I tak osoba, która
odmawiała I radosną przechodzi do II radosnej,
a w następnym miesiącu do III itd. Po radosnych
tajemnicach odmawiamy tajemnice światła, potem
bolesne a następnie chwalebne po czym od nowa
radosne itd. Osoba, która odmawia 1 tajemnicę
Radosną - również odmawia wstępne modlitwy tj.
Wierzę w Boga Ojca, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś
Maryjo i Chwała Ojcu

Dla dobra dziecka, każdy rodzic jest
gotowy do wielkich poświęceń,
więc nie żałujmy 3 – 5 minut czasu
naszym dzieciom!

Kto może dołączyć?
Kto może modlić się w Różańcu
Rodziców?
Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców
może praktycznie każdy: rodzice naturalni,
adopcyjni, rodzice chrzestni, rodzice pozostający
w separacji i rozwiedzeni; rodzice, którzy pozostają
w związkach niesakramentalnych (liczne świadectwa
potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś
sposób takie trudne sytuacje uporządkować);
wreszcie osoby, które nie mają dzieci - ale mają
pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy
w intencji dzieci innych rodziców. Wszyscy, w których
sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą
w niej wziąć udział.

Każdy rodzic, który pragnie objąć
modlitwą na Różańcu swoje dzieci
otrzyma Akt zawierzenia, który brzmi:
Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin,
Królowo Pokoju zawierzam 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.
Do Aktu zawierzenia dołączone zostaną
rozważania tajemnic, które nie są obowiązkowe,
ale we właściwy sposób przywołują intencję
modlitwy. Rozważanie jednej tajemnicy przez cały
miesiąc w kontekście miłości do dziecka powoduje
pogłębioną refleksję nad daną sprawą.
Prosząc Boga, aby chronił nasze dzieci przed
skutkami naszych grzechów i słabości, wzrastamy
w pokorze, zaczynamy zdawać sobie jaśniej
sprawę z tego, w czym sami powinniśmy wzrastać
i prosimy Boga o wsparcie naszych działań
w kierunku uzdrowienia sytuacji.

Jakie są owoce modlitwy za
nasze dzieci na Różańcu?
Długotrwałe i łagodne działanie Łaski jest
największym cudem! Bóg działa w sposób łagodny
i delikatny, zmieniając błędne rodzicielskie
postępowanie, przekształcając je w dobro. Po
pewnym czasie pojawiają się konkretne owoce tej
modlitwy!
Wejście w krąg modlitwy za dzieci, działa
również na ... rodziców. Uświadamiamy sobie
konieczność rozwoju duchowego, własnej pracy
nad sobą, odpowiedzialności za słowo, czyn, za
obecność czy nieobecność przy dziecku.

W tej modlitwie JEST z nami
MARYJA – wzór rodzicielskiej
miłości.
Różaniec Rodziców uczy nas POKORY. W
niej wyznajemy, że sami z siebie nic nie możemy!!!
Przyznajemy się do własnej słabości i grzeszności.
W niej oddajemy nasze dzieci i nas samych
prowadzeniu i Opiece Pana Boga.

Uznajemy, że wszystko jest Łaską i Darem
Pana Boga.
Wypraszając potrzebne Łaski – UFAMY MU!
Możemy naszym dzieciom powiedzieć
o modlitwie za nie. Mogą one wiedzieć, że rodzice
pomocy szukają u Pana Boga, że ufają Mu! Można
je poinformować skąd płynie dla nich Dobro.
Różaniec Rodziców skutkuje codziennymi
Łaskami i wspaniałymi zmianami na lepsze
w życiu dzieci, rodziców i relacji w rodzinie.

Drogi rodzicu! Jeżeli
chciałabyś/chciałbyś włączyć się
w modlitwę różańcową za swoje
dzieci prosimy o kontakt.

Więcej szczegółów, świadectwa, rozważania do
poszczególnych tajemnic można znaleźć na
stronie internetowej www.rozaniecrodzicow.pl
oraz na naszej parafialnej stronie internetowej
www.niepokalana.rybnik.pl

