
Rozważając Tajemnice Chwalebne Różańca Świętego, 
módlmy się w sposób szczególny o możliwość nauki dla 
ubogich dzieci na całym świecie.

Nazywam się Semoni Hasda i pochodzę z Bangladeszu. Mój tato nazywa się Sushil, a moja mama 
ma na imię Basonti. Mój tato jest rolnikiem. Nie posiadamy pola, więc tata pracuje podczas żniw 
u innych ludzi, którzy potrzebują pomocy przy pracy. Mama opiekuje się domem. Moi rodzice są 

bardzo biedni i choć tato bardzo troszczy się o naszą rodzinę,  nie jest w stanie wysłać nas do szkoły. Ja bardzo 
chciałabym się uczyć, aby w przyszłości zmienić swoje życie i pomagać innym.

Tajemnica I Chwalebna: 
Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Najświętsza Pani, tak wiele dzieci znajduje się dziś w takiej sytuacji  jak Semoni. Pozwól im wszystkim 
spotkać na swojej drodze ludzi, którzy mądrze pokierują ich życiem. Ludzi, którzy dadzą im wsparcie i cenne 
rady. Maryjo, Matko ubogich, otwórz nam oczy na ubóstwo i cierpienie naszych bliźnich.

Tajemnica II Chwalebna: 
Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

Matko ufających Tobie, wlej w serca ubogich dzieci nadzieję. Daj im możliwość nauki, żeby dzięki swoim 
zdolnościom nieustannie dążyły do Prawdy, zbliżając się do Twego Syna i poznając tajemnicę Bożej Miłości. 
Niech odnajdą drogi wyjścia z trudnych sytuacji , jakich wciąż doświadczają w swoim życiu. 

Tajemnica III Chwalebna:
Zesłanie Ducha Świętego

Czy jest coś piękniejszego od twarzy uśmiechniętego, szczęśliwego dziecka?  Najświętsza Panienko, 
spraw, proszę, by wszystkie dzieci na świecie były szczęśliwe i miały jak najwięcej powodów do 
uśmiechu. Niech ich radość nie będzie tylko wynikiem posiadania rzeczy materialnych, lecz przede 
wszystkim owocem miłości samego Boga.



Tajemnica IV Chwalebna: 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

Matko Nieustającej Pomocy, ilu z nas nie docenia tego, co ma? Ile dzieci nie ma pojęcia o tym, że ich 
rówieśnicy w innych częściach świata nie mogą chodzić do szkoły, bo ich rodziców na to zwyczajnie nie 
stać. Naucz nas cieszyć się z tego, co mamy i dziękować za to naszemu dobremu Bogu.

Tajemnica V Chwalebna: 
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi 

Matko nadziei na lepszą przyszłość, dziękuję Ci za wszystkie dzieci, które otrzymały szansę i możliwość 
nauki. Wspieraj je, proszę, w podejmowaniu ważnych w ich życiu decyzji.. Wspomożycielko Wiernych, pokaż, 
proszę, rodzicom ubogich dzieci, jak wielką szansą na wyjście z biedy jest chodzenie do szkoły. Błogosław 
wszystkim dzieciom, które podjęły trud zdobywania wiedzy, daj im niezbędną cierpliwość oraz mądrość.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ!

Już dziś wspomóż ubogie dzieci z Bangladeszu, Zambii, Kenii 
oraz Tanzanii zapewniając im stały dostęp do edukacji. Dołącz 

do darczyńców Programu Adopcja Miłości prowadzonego przez 
Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU.

Więcej informacji na stronie: www.swm.pl 

MŁODZI ŚWIATU
Salezjański Wolontariat Misyjny


