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Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Godziny Różańcowej! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Piszemy do Was z wielką radością. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Pisząc ten list 

pragniemy zwrócić Waszą uwagę na podstawę tych świąt – niepojętą miłość Boga, który prze-

bywając na wysokościach, zszedł na ziemię i stał się maluśkim Niemowlęciem, wybrał ubogą 

stajenkę i prosty żłóbek na swoje posłanie. Mały i bezbronny potrzebował opieki Maryi i Józefa, 

którzy nie mogli Mu ofiarować wiele, ale oddali Mu całą 

swoją miłość. Co mogli zrobić w takiej biedzie? Józef na 

pewno starał się rozniecić ogień, żeby Dzieciątko nie zmar-

zło, a Maryja owijała Go w pieluszki i kołysząc śpiewała 

kołysanki, aby utulić do snu. 

W tym roku, przeżywając Święta Bożego Narodzenia 

będziemy zastanawiali się nad tymi małymi szczegółami 

przyjścia na świat Pana Jezusa. Prosimy abyście wy również 

to zrobili! Zapalając świecę na stole wigilijnym, myślami 

bądźmy przy ogniu, który rozpalał św. Józef dla maluśkiego 

Zbawiciela. A gdy śpiewać będziemy pastorałkę „Oj Maluś-

ki, Maluśki”, pomyślmy, że to właśnie Maryja była pierw-

szą, która śpiewała Jezusowi. Włączmy się do tego śpiewu 

by ucieszyć Maluśkiego Jezusa!... 

Otwórzcie szeroko swe serca dla Chrystusa i złóżcie Mu 

dar swojej miłości. Przyłączcie się do naszej Nowenny do 

Dzieciątka Jezus, która rozpocznie się w Wigilię 24 grudnia i będzie trwać aż do uroczysto-

ści Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2019 r. W tym czasie będziemy z miłością pochylać 

się nad Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza i oddawać Mu hołd. Otoczy-

my modlitewną opieką WAS i WASZE INTENCJE. Gorąco prosimy napiszcie je na załączonej 

do tego listu kartce i już dzisiaj wyślijcie do Godziny Różańcowej. Prosimy, włączcie się do No-

wenny do Dzieciątka Jezus przez adorację, śpiew kolęd, modlitwę i ofiarę... Będzie to Dar dla 

Jezusa, Królewski dar! Wasza pomoc materialna będzie również darem dla Dzieciątka Jezus, 

którego Ewangelię głosimy nieustannie. Każdy dar dla maluśkiego Jezusa pomoże Jego Ewange-

lii – Dobrej Nowinie o miłości Bożej dotrzeć do ludzi, którzy czytają drukowane pogadanki lub 

słuchają Godziny Różańcowej przez radio lub internet. 
W imieniu naszej wspólnoty życzymy Wam i Waszym bliskim błogosła-

wionych Świąt Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego Roku Pańskiego 2019! 

Z modlitwą i wdzięcznością, 
                                       O. Marcel Sokalski, OFM Conv. 
                           O. Marcel ze wspólnotą Godziny Różańcowej 

PS – Jako skromny nasz dar dla Was na Boże Narodzenie i jako znak naszej wdzięczności wysy-

łamy Wam kalendarz na rok 2019. W tym roku ma nieco inną formę. Tradycyjnie jest wydru-

kowany w dwóch językach, po polsku i angielsku. Ale na każdej kartce na dole znajduje się ku-

pon modlitewny. Można go odciąć, wypełnić i przysłać go do nas. W poprzednich latach wysy-

łaliśmy podobne kupony osobno. W tym roku, 88 roku istnienia Godziny Różańcowej, przygo-

towaliśmy kolorowy kalendarz, razem z kuponami. Mamy nadzieję, że podoba się Wam. 

Niech pomaga on Wam iść przez najbliższy rok drogą uświęcenia i zjednoczenia z Jezusem - 

Słowem Bożym. 
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