
 

 

Un milion de copii se roagă Rozariul 2020 
pentru pace și unitate în lume 

 
Roma, 01 august 2020 

 
 
 

Dragi prieteni, 
 

Anul 2020 – și poate că întreaga decadă – va intra în cărțile de 
istorie ca „Anul Corona”. În decursul istoriei, nu a existat niciodată 
o astfel de criză sanitară, dar și existențială, răspândită la nivel 

mondial. Proporțiile acestei epidemii depășesc tot ceea a trăit 
omenirea până acum. Întreaga lume a fost și încă este expusă unui 

virus invizibil, care a dus la moarte sute de mii de oameni și care 
a provocat urmări devastatoare, de cele mai multe ori de 
neprevăzut încă la nivel economic și social. Lumea noastră nu mai 

este aceeași, și ceea ce altădată era de la sine înțeles nu va mai fi 
acum. Virusul ne-a pus în fața ochilor, cu toată claritatea, 

fragilitatea și limitele noastre. În ciuda tuturor măsurilor de 
protecție care au fost luate și a regulilor preventive de 

comportament, s-a răspândit peste tot un sentiment general de 
frică, de lipsă a orientării și ajutorului. Deși timpul pandemiei este 
caracterizat de o mare solidaritate, de o slujire plină de dăruire și 

de deschidere socială remarcabilă, virusul acesta, ne-a distanțat și 
ne-a izolat. Suntem tentați să nu-l mai vedem pe aproapele nostru 

ca pe o imagine a lui Dumnezeu, ci ca pe un pericol, ca pe un 
potențial purtător de virus. Cu cât durează mai mult criza și 
efectele ei – și nici alte catastrofe și războaie nu vor dispărea în 

viitor –, cu atât mai mult va trebui să se arate adevărata noastră 
umanitate. Dar umanitatea fără Dumnezeu ar fi condamnată la 

înfrângere. Ar fi fatal pentru viitorul nostru dacă se consideră că 
Dumnezeu nu are nimic de-a face cu virusurile, cu bolile și nevoile 
noastre și că nu poate face chiar nimic împotriva acestora. 

 
Totuși, Dumnezeu l-a trimis în lume pe propriul său Fiu care a luat 

asupra sa suferințele noastre și care a purtat durerile noastre (Mt 
8,17). El s-a lăsat infectat cu cel mai teribil virus, cu păcatul, fără 
ca el însuși să păcătuiască. Prin aceasta a devenit el însuși un 

„antidot” față de orice rău și de orice nenorocire din lume. El ne-a 
dăruit un „ser de vaccin” universal. Acesta ne poate face imuni 

împotriva oricărei forme de molimă care a lovit lumea noastră 
după îndepărtarea de Dumnezeu. Isus ne-a dăruit din nou 
încrederea și speranța că Dumnezeu vrea să ne mântuiască pe noi 

toți, chiar dacă mai trebuie încă să ne purtăm crucea. Și cu cât 
timpurile devin mai grele, cu atât mai puternic este harul său. 



 

 

Înainte de toate, el ne conduce prin sfinții săi pe calea mântuirii și 
ne dă curajul de a ne ruga mereu și să ne încredem în toate 

împrejurările vieții în ajutorul său. Într-un mod special, în timpurile 
noastre, pe care mulți sfinți le caracterizează ca fiind apocaliptice, 

o trimite pe Mama sa, ca să ne fie alături în marile nevoi. Sfântul 
Papă Ioan Paul al II-lea, de la a cărui naștere anul acesta se 
împlinesc o sută de ani, pe când încă era Cardinalul Karol Wojtyla, 

spunea în anul 1972, în fața episcopilor americani: „Noi ne aflăm 
acum în fața celei mai mari confruntări pe care omenirea a trăit-o 

vreodată în istoria ei. Acum stăm în fața luptei finale dintre Biserică 
și anti-Biserică, dintre Evanghelie și anti-Evanghelie, dintre Cristos 
și Anticrist”. Pentru a putea duce cu curaj această luptă, avem 

nevoie de Mama lui Dumnezeu mai mult ca oricând. Prin ea, 
Dumnezeu vrea să ne conducă la victoria asupra Satanei. În ultimii 

200 de ani Maica Domnului a apărut în atât de multe locuri de pe 
toate continentele, încât epoca prezentă este numită și mariană. 
În ciuda tuturor așteptărilor oamenilor de știință, Maria ne anunță 

în mesajele ei un viitor plin de bucurie și de pace, chiar dacă ea nu 
trece sub tăcere faptul că omenirea are nevoie de o purificare și 

că va trece prin multe situații de suferință. Ea ne amintește de 
mijloacele de mântuire, pe care le poate folosi fiecare: purtarea 

unei medalii, rugăciunea statornică a Rozariului, împăcarea, 
consacrarea la Inima ei preacurată de Mamă, citirea Bibliei, 
jertfirea din iubire, celebrarea sacramentelor. 

 
De aceea, și în anul acesta dorim să vă invităm, pe 18 octombrie 

sau pe 19 octombrie (în cazul în care vă veți ruga Rozariul 
împreună cu copiii în școli sau grădinițe, întrucât ziua de 18 
octombrie din anul acesta cade într-o duminică), să participați la 

inițiativa mondială de rugăciune „Un milion de copii se roagă 
Rozariul”. Această rugăciune mondială a Rozariului cu copiii 

trebuie să ne umple de o nouă încredere în iubirea și protecția lui 
Dumnezeu, pe care el vrea să ni le ofere prin Mama sa. În 
scrisoarea adresată copiilor, vrem să vă amintim de începutul 

epocii mariane, care a avut loc în anul 1830, în Rue du Bac, la 
Paris. Aici, Maica Domnului, deja cu 28 de ani înainte de 

proclamarea dogmei Neprihănitei Zămisliri, i-a apărut sfintei 
Ecaterina Labouré ca Imaculata. Ea i-a vorbit despre evenimentele 
dureroase care trebuiau să vină asupra Franței și a întregii lumi. 

„Întreaga lume va fi dusă în rătăcire de o nenorocire multiformă... 
Se va crede că totul este pierdut... Crucea va fi disprețuită, va fi 

aruncată la pământ”. Dar Maica Domnului ținea în mâinile ei globul 
pământesc, care îl reprezenta pe fiecare om în parte, și i-a promis 
sorei Ecaterina ocrotire și ajutor dacă omul are încredere în 

Dumnezeu, dacă se roagă cu stăruință și dacă trăiește iubirea. I-a 
dat chiar și o imagine pe care trebuia să o impregneze ca medalie, 



 

 

și o scurtă rugăciune de invocare, o cerere pe care o putem spune 
adesea în rugăciune. În imagine este șarpele sub picioarele ei, iar 

din brațele ei întinse vin harurile peste întreaga lume. Ea este 
Mama noastră, mijlocitoarea tuturor harurilor și învingătoarea 

șarpelui, cea care vrea să înfrângă răul, pe Satana. De aceea, 
pentru a trece cu bine prin lupta spirituală prezentă în întreaga 
lume, trebuie să ne consacrăm ei cu totul și prin Rozariu să căutăm 

ocrotire sub mantia sa. Vă mulțumim pentru că îi puneți pe copii 
sub mantia protectoare a Maicii Domnului. Atunci când îi învățăm 

să o cunoască pe Maria ca pe o mamă personală și să se roage 
Rozariul, luăm pentru ei cea mai importantă măsură de protecție 
și le dăm cea mai bună „armură” pentru drumul spre viitor. 

 
 

 
 
 

Cardinal Mauro Piacenza Pr. Martin M. Barta 
Președinte Asistent spiritual 

 


