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Milion dzieci modli się o pokój na Ukrainie

List do dzieci 
Drogie dzieci,

drodzy rodzice i nauczyciele,
od 24 lutego trwa wojna na Ukrainie. W wyniku napaści Rosji na ten kraj bezlitośnie zabijani są 

niewinni i bezbronni cywile, w tym dzieci. Bomby są kierowane między innymi na szkoły, przedszkola 
i szpitale. Prawie 2 miliony Ukraińców, głównie matki z dziećmi, przekroczyło już granicę Polski 

w poszukiwaniu schronienia i bezpieczeństwa. 

W obliczu tych zdarzeń pragniemy w tych dniach zaangażować dzieci w 149 krajach świata, 
które są uczestnikami kampanii "Milion dzieci modli się na różańcu” w wyjątkową akcję modlitewną 

w intencji pokoju na świecie, a szczególnie na Ukrainie. 

W zeszłorocznej edycji naszej kampanii, 18 października 2021 roku, 
czyli 5 miesiące przed napaścią Rosji na Ukrainę, 
na świecie o pokój modliło się ok 315.000 dzieci. 

W Polsce było nas 75.000, a w sąsiadującej z nami Ukrainie - ok 35.000 dzieci. 

Dziś w walecznie broniącej się Ukrainie z ziemią zrównane zostało 
ponad 200 szkół i przedszkoli, 30 szpitali, sierocińce, tysiące domów. 

Wojska rosyjskie nie mają litości, dochodzi do strzelania do dzieci, młodzieży 
i rodzin na ulicach. Do granicy z Polską dochodzą matki z dziećmi na rękach, 
są kilkuletnie dzieci, które idą na własnych nogach kilkadziesiąt kilometrów, 

niektóre z nich niosą na rękach młodsze rodzeństwo. 
W wyniku wojny pozostawili w kraju swoich ojców, którzy walczą o wolność lub już zginęli.

Pragniemy zachęcić szkoły, przedszkola, parafie, dzieci z rodzinami w domach 
w Polsce oraz na świecie o zjednoczenie się na modlitwie w intencji 

pokoju na Ukrainie w tych dniach, gdy ta modlitwa 
jest najbardziej potrzebna. 

„Milionie dzieci, módl się o pokój” 

Ponad 100 lat temu, w 1917 roku Matka Boża w Fatimie prosiła małych pastuszków Łucję, 
Hiacyntę i Franciszka o codzienną modlitwę różańcową w intencji pokoju na świecie. 

I pokój wówczas nastał, a Portugalia nie ucierpiała podczas I wojny światowej.

Pani Fatimska prosiła o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi 
oraz wynagradzanie za grzechy.

Poświęcenia Rosji dokonał tego Ojciec Święty Jan Paweł II w Rzymie 25 marca 1984 roku.
Jednak druga część prośby Matki Bożej, czyli wynagradzanie za grzechym jest skierowana do każdego 

z nas. Pani Fatimska wyraźnie podkreśliła, iż jeśli ludzie Jej życzenia spełnią” wówczas nadejdzie 
czas pokoju, nawrócenie Rosji i czas triumfu Jej Niepokalanego Serca Maryi. 



Jak spełnić to życzenie Pani Fatimskiej? Codzienny Różaniec Święty, działania pokutne 
w intencji nawrócenia grzeszników oraz powszechna praktyka Pierwszych Sobót Miesiąca.

Życzeniem Pani Fatimskiej było, by ludzie wynagradzali za grzechy w 5 pierwszych sobót miesiąca, 
by to nabożeństwo stało się powszechną praktyką. Jakie warunki mamy spełnić 

w ten jeden wyjątkowy dzień w miesiącu:

1. Spowiedź Święta
2. Jedna tajemnica Różańca Świętego

3. Medytacja (15 minut)
4. Komunia Święta

Ponadto wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, 
gdy wzbudzimy intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.

W Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem nad ołtarzem widnieją 
słowa Matki Bożej z Fatimy: "Odmawiajcie różaniec i czyńcie pokutę za grzeszników”.

Odpowiedzmy na to ciągle aktualne wezwanie Pani Fatimskiej. W jaki sposób mogę to zrobić?

Różaniec
Zachęcamy, by codziennie poczynając od miesiąca marca w ramach kampanii "Milion dzieci 

modli się na różańcu o pokój na Ukrainie, odmawiać 1 dziesiątkę różańca w tej intencji. Różaniec będzie 
poprzedzony Modlitwą o pokój do Matki Bożej Fatimskiej za wstawiennictwem Św. Dzieci Fatimskich

Pokuta
W czasie Wielkiego Postu zachęcamy również do ponoszenia działań pokutnych w intencji pokoju 

oraz nawrócenia grzeszników. Prosimy dzieci o małe wyrzeczenia, na miarę ich możliwości. 
Może odmówię sobie dzisiaj włączania ulubionej muzyki? Może przejdę 1 przystanek 
na nogach zamiast autobusem? A może nie posłodzę herbaty ulubionym miodem? 

Wszystko z myślą o biednych grzesznikach.

Nabożeństwo Pierwszych Sobót
Zachęcamy nauczycieli i katechetów do wprowadzenia dzieci w tematykę 

Nabożeństwa Pierwszych Sobót. Na stronie www.smbf.pl oraz www.sekretariatfatimski.pl 
można znaleźć wiele materiałów dotyczących objawień fatimskich, orędzia oraz nabożeństwa. 

W każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej 
na Krzeptówkach w Zakopanem odmawiany jest Różaniec Św., 

prowadzona medytacja oraz Msza św. W myśl wszystkich warunków 
do prawidłowego odprawienia tego nabożeństwa.

Zachęcamy do uczestniczenia w tym wydarzeniu online na www.smbf.pl

Kolejna Pierwsza Sobota Miesiąca to już 2 kwietnia 2022. W tym roku przypada ona w rocznicę 
śmierci Św. Jana Pawła II, którego życie zostało ocalone przez Matkę Bożą Fatimską po zamachu 

na Placu Świętego Piotra 13 maja 1981 roku. Jako votum wdzięczności za ten cud 
w Zakopanem wzniesiono Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Zjednoczmy tego dnia, w Pierwszą Sobotę Miesiąca 2 kwietnia, modlące się dzieci w całej Polsce, 
by wspólnie wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi. 

www.modlitwamilionadzieci.pl


