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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. W czasie, gdy 

przygotowujemy się, by uczcić narodziny naszego Zbawiciela chcielibyśmy podzielić się z Wa-

mi słowami O. Justyna, które wypowiedział przez radio podczas jednego z programów nadanych 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia. „Mili słuchacze i dobrodzieje Godziny Różańcowej! 

Wkrótce przypada Święto Bożego Narodzenia. Miła ta uroczystość rok rocznie rozwesela 

serca wszystkich. Kolędy polskie, żłóbek w kościele, uczu-

ciowe wyrazy życzeń, podarunki gwiazdkowe, jednym sło-

wem cała atmosfera przepełniona będzie wonią pokoju i 

błogosławieństwa. Osiem wieków temu Biedaczyna z Asy-

żu, święty Franciszek rozpoczął nabożeństwo do żłóbka 

Chrystusowego. Z hasłem «Pokój i dobro» zachęcał 

wszystkich do pokłonu Nowonarodzonemu Zbawicielowi. 

Pokój! – co jest życie bez pokoju? – jedynie ten poznaje 

znaczenie tego słowa, którego serce rozbite zostało...”. 

(Grudzień 20, 1936) 

Św. Franciszek wiedział doskonale, że obok żłóbka Jezu-

sa jest też tam Jego Krzyż. Podobnie jest i z nami. Każdy z 

nas doświadcza zarówno radości jak i smutków w naszym 

codziennym życiu. Wielu z nas ma rozbite serce. Patrząc na 

miłość Chrystusa i wspierając siebie nawzajem modlitwą 

możemy sprawić, że nasze radości będą większe a smutki 

lżejsze. Jako wielka rodzina Godziny Różańcowej możemy 

siebie nawzajem wspierać. Dlatego też zachęcamy każdego 

do pokłonu Nowonarodzonemu Zbawicielowi i do wzięcia 

udziału w NOWENNIE DO DZIECIĄTKA JEZUS.  Już dziś wyślijcie kartkę ze swoimi 

prośbami i podziękowaniami. Przez 9 dni nowenny od Wigilii Bożego Narodzenia 24 grud-

nia aż do uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2020 r. figurka Dzieciątka Jezus 

będzie spoczywać na kartkach z intencjami jak na sianku, a Franciszkanie codziennie będą 

się modlić i sprawować Mszę świętą w polecanych intencjach. 

Wasz dar dla Dzieciątka Jezus pozwoli nam iść w ślady św. Franciszka i Ojca Justyna i gło-

sić ewangelię pokoju i dobra poprzez Godzinę Różańcową.  

W imieniu naszej wspólnoty życzymy Wam i Waszym bliskim błogosła-

wionych Świąt Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego Roku Pańskiego 2020! 

Z modlitwą i wdzięcznością, 
                                       Br. Daniel Geary, OFM Conv. 
                           Br. Daniel ze wspólnotą Godziny Różańcowej 

PS. W Godzinie Różańcowej czeka na was kalendarz na rok 2020 razem z kuponami. Trady-
cyjnie jest wydrukowany w dwóch językach, po polsku i angielsku. Może on pomóc iść przez 
najbliższy rok drogą uświęcenia i zjednoczenia z Jezusem - Słowem Bożym. Ze względu na 
zwiększone koszty drukowania, wysyłki i produkcji Franciszkanie będą wysyłać nowe kalen-
darze tylko na zamówienie. Jeśli chcecie otrzymać jeden kalendarz lub więcej prosimy napisz-
cie do Godziny Różańcowej. Możecie użyć dowolnej kartki lub specjalnej formy, którą dostaliście 
z nowenną wypominkową.  
PS – Przypominamy, że w Godzinie Różańcowej nadal można zamawiać śpiewnik kolęd 
„Kolędnik domowy” wydany po polsku i angielsku wraz z nutami. Cena jednego egzemplarza 
tylko $4.00. 
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