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Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Godziny Różańcowej!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Piszemy do Was z wielką radością. Wkrótce Święta Bożego Narodzenia. Przygotowujemy
się na narodziny naszego Zbawiciela.
Świat wieku XXI jest światem postępu materialnego a
równocześnie jest światem zacofania duchowego. Olbrzymia większość ludzi, nie tylko, że nie czci Boga prawdziwego, ale nie ma najmniejszego pojęcia o Nim. W obecnym świecie większość nie przyznaje się do żadnej religii.
To są ludzie bez wiary. Prawa Boże i nauka Chrystusowa
bywa lekceważona, łamana i deptana. Dlatego fale złego
nie dają się wstrzymać, żadne leki nie pomagają.
Po pomoc trzeba nam iść do stajenki, stanąć przy
żłóbku i wpatrzeć się w twarzyczkę Dzieciny Bożej, która
zdaje się szeptać: Na świat przyszedłem z miłości ku wam! Z miłości stałem się bratem waszym,
aby was uczyć miłości Boga i miłości bliźniego, a kiedyś wymazać winy wasze krwią Moją, wykupić was i was zbawić. Umiłowałem was wszystkich. Miłujcie więc jeden drugiego. Pamiętajcie, że cokolwiek bliźniemu uczynicie, Mnie samemu wyświadczycie. Za waszą dobroć obdarzę
was pokojem moim, pokojem jakiego świat wam dać nie może.
Niech nadchodzące Boże Narodzenie będzie czasem skupienia i rozpamiętywania. Niech
będzie czasem radości i nadziei. Pamiętajmy, że Syn Boży zstąpił na ziemię, aby nam pokazać
drogę do nieba, do zbawienia, aby pozyskać umysły, serca i dusze nasze.
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 i Towarzystwa św. Antoniego 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 grudnia aż do uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2021 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 przez Was intencjach.
Wasz dar dla Dzieciątka Jezus pozwoli nam iść w ślady św. Franciszka i Ojca Justyna, dzielić się braterską miłością i głosić ewangelię pokoju i dobra.
W imieniu całej naszej wspólnoty życzymy Wam i Waszym bliskim błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego Roku Pańskiego
2021!
Z modlitwą i wdzięcznością,

Br. Daniel Geary, OFM Conv.
Br. Daniel ze wspólnotą Godziny Różańcowej

