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Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Godziny Różańcowej!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Wiele wydarzyło się w mijającym roku i jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni za jego troskę o
Godzinę Różańcową i o całą naszą Rodzinę. Już niedługo noc Bożego Narodzenia. Jest to noc
chwały, tej chwały ogłoszonej przez aniołów w Betlejem, a także nam dzisiaj na całym świecie.
Jest to noc radości, ponieważ od teraz i na zawsze Bóg, Odwieczny, Nieskończony jest Bogiem
z nami: nie jest dalekim, nie musimy Go poszukiwać na orbitach niebiańskich lub w jakiejś mistycznej idei; jest blisko, stał się człowiekiem i nigdy nie odłączy się od naszego człowieczeństwa, które uczynił swoim. Jest
to noc światła, które rozjaśni tych, którzy chodzą w ciemności.
Jak wiecie w noc Bożego Narodzenia, jak promień jasnego
światła rozbrzmiewa wieść Apostoła: „Ukazała się łaska Boga,
która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11).
Pozwólmy, by tej nocy Jezus nas wezwał i zwołał, idźmy do
Niego z ufnością, wychodząc od tego, w czym czujemy się
zmarginalizowani, wychodząc od naszych ograniczeń. Pozwólmy, by dotknęła nas czułość, która zbawia. Zbliżmy się do Boga, który staje się bliskim, zatrzymajmy się, by spojrzeć na żłóbek, wyobraźmy sobie narodziny Jezusa: światłość i pokój, najwyższe ubóstwo i odrzucenie. Wejdźmy w prawdziwe Boże Narodzenie wraz z pasterzami, zanieśmy do Jezusa, to czym jesteśmy, nasze marginalizacje, nasze nie zagojone rany. W ten sposób zasmakujemy w Jezusie prawdziwego ducha Bożego Narodzenia: piękno bycia kochanymi
przez Boga. Wraz z Maryją i Józefem zatrzymajmy się przed żłóbkiem Jezusa, który rodzi się
jako chleb dla naszego życia. Kontemplując Jego pokorną i nieskończoną miłość, powiedzmy
Jemu „dziękuję”: dziękuję, ponieważ uczyniłeś to wszystko dla mnie.
Bóg nas kocha, kocha nas tak bardzo, że dał swego Syna, jako naszego brata, jako światło w
naszych ciemnościach i trudach życia. Prosimy, pomóżcie nam nieść Słowo Boże poprzez fale
radiowe oraz Internet. Nasze pogadanki pomagają narodzić się Dzieciątku Jezus w duszach
naszych Słuchaczy i Dobrodziejów. Każda ofiara, którą przyślecie na ten cel, będzie wielkim, świątecznym darem dla samego Jezusa!
Pragniemy powiadomić Was, że od Wigilii Bożego Narodzenia 24 grudnia do uroczystości Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia będzie trwać nasza Nowenna do Dzieciątka Jezus. W
tym czasie będziemy z miłością pochylać się nad Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza i oddawać Mu hołd. Otoczymy modlitewną opieką Wasze intencje. Gorąco prosimy napiszcie je na załączonej do tego listu kartce i już dzisiaj wyślijcie do Godziny Różańcowej. Prosimy,
włączcie się do Nowenny do Dzieciątka Jezus przez adorację, śpiew kolęd, modlitwę i ofiarę... Będzie to Dar dla Jezusa, Królewski dar!
W imieniu naszej wspólnoty życzymy Wam i Waszym bliskim błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego Roku Pańskiego 2018!
Z modlitwą i wdzięcznością,
O. Marcel Sokalski, OFM Conv.
O. Marcel ze wspólnotą Godziny Różańcowej
PS - Prosimy już dzisiaj wyślijcie na załączonej kartce swoje intencje, które pragniecie powierzyć Bogu
Miłosiernemu w Nowennie do Dzieciątka Jezus .
PS - Jako znak naszej wdzięczności wysyłamy Tobie kalendarzyk na rok 2018. Tradycyjnie jest wydrukowany w dwóch językach, po polsku i angielsku. Niech pomaga on Tobie iść przez najbliższy rok drogą
uświęcenia i zjednoczenia z Jezusem - Słowem Bożym.

