
Rozważając Tajemnice Radosne Różańca Świętego módlmy 
się w sposób szczególny w intencji dzieci ulicy na całym 
świecie, szczególnie w krajach dotkniętych wojną.

Marzenia chłopców ulicy są naprawdę przyziemne i nie wybiegają specjalnie w przyszłość. 
Część z nich marzy o powrocie do domu, choć po chwili namysłu dodają, że przecież to nie ma 
sensu, bo w domu nie ma co jeść… Przeważająca część z nich nigdy nie chodziła do szkoły bądź 

też zakończyła edukację na bardzo niskim szczeblu, stąd też marzą o szkolnym mundurku! William ma około 
14 lat. Około, ponieważ jak większość mieszkańców Sudanu Południowego nie posiada aktu urodzenia, nikt 
nigdy nie zapisał kiedy się urodził, bo w czasie wojny nikt nie zastanawiał się, jaka jest data. William od 7 lat 
mieszka na ulicach Wau, trzeciego największego miasta Sudanu Południowego. Aby dostać się do Wau, prze-
szedł pieszo ponad 100 km. Przybył do tego miasta, aby móc pójść do szkoły, gdyż mieszkając w domu na wsi, 
nie miałby na pewno takiej możliwości. Z każdym z chłopców wiąże się osobna, nieraz bardzo wzruszająca 
historia. Dla mnie każdy z nich jest ogromnym skarbem i to niezwykły prezent od Boga, że mogłam ich poznać, 
że mogę z nimi przebywać i dzielić każdy dzień.
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Najświętsza Panno, tajemnice Radosne ukazują nam całe dzieciństwo Jezusa, Jego dorastanie w „łasce 
u Boga i u ludzi”. Skieruj swój matczyny wzrok na dziecięce lata tych , których życie jest zagrożone 
przez biedę, patologie rodzinne oraz konflikty zbrojne trawiące kraje, w których żyją. Uproś u Swego 
Syna łaskę radości życia dla tych dzieci. 

Tajemnica I Radosna: 
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

Maryjo, gdy Anioł obwieścił Ci nowinę, że poczniesz i porodzisz Syna, Twoje serce ogarnęła wielka radość. 
Lecz w sercu Twoim była też niepewność. Uproś wszystkim matkom, które lękają się o poczęte życie swoich 
dzieci - w krajach, gdzie panuje wojna i nienawiść – poczucie pokoju i bezpieczeństwa. Wlewaj, prosimy, 
w ich serca nadzieję i radość życia.

Tajemnica II Radosna: 
Nawiedzenie św. Elżbiety 

Najświętsza Panno, Ty, która z radości poczęcia Pana poszłaś z pośpiechem w góry, by odwiedzić swoją 
krewną i podzielić się z nią Twoją radością. Postaw na drodze życia dzieci zagrożonych biedą, przemocą, 
wojną, takie osoby, z którymi będą mogły dzielić codzienne troski, niepokoje i trudności. Osoby, które 
pomogą im odnaleźć nadzieję i dadzą szansę na lepsze jutro. 



Tajemnica III Radosna:
Narodzenie Pana Jezusa

Matko Syna Bożego, Ty która urodziłaś swoje Dziecię z największa miłością. Nie pozwól, by ciągłe wojny 
odbierały dzieciom prawo do godnego życia. Niech każde dziecko, szczególnie to żyjące na ulicy, będzie dla 
wszystkich darem–skarbem. A przecież i Pan Jezus urodził się w trudnym warunkach – w stajence, na sianie… 
Niech nasze serca staną się takim „siankiem” dla tych dzieci, byśmy potrafili je, my żyjący w bezpiecznym 
świecie, „otulać” naszą modlitwą.

Tajemnica IV Radosna: 
Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej 

Matko Boża, gdy Jezus został ofiarowany w świątyni, Symeon już wiedział, że Twoją duszę przeszyje miecz 
boleści. Dzisiaj dzieci ulicy cierpią, a serca ich matek czują wielki smutek, ponieważ nieraz zupełnie nie są 
w stanie im pomóc. Ofiarowujemy Ci dzisiaj wszystkie matki dzieci, które żyją na ulicy. Niechaj one, mimo 
oddzielenia od swych pociech, w swoich sercach otaczają je nieustannie prawdziwie matczyną miłością.

Tajemnica V Radosna: 
Znalezienie dwunastoletniego Pana Jezusa w świątyni 

Najświętsza Panno, Ty doświadczyłaś bólu rozłąki ze Swoim Synem, gdy nie mogłaś Go odnaleźć w dro-
dze z Jerozolimy. Ty najlepiej wiesz, co oznacza szukanie kogoś bliskiego. Prosimy Cię, miej w swojej opiece 
te dzieci, które wojna zmusiła do rozstania z najbliższymi, a niejednokrotnie spowodowała ich utratę. Bądź im 
Matką i prowadź ich przez życie. Ucz ich, że przede wszystkim powinni trwać w tym, co należy do ich Ojca.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ!

Już dziś wesprzyj dzieci ulicy z Sudanu Południowego. 
Więcej informacji na stronie: www.swm.pl
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