
Drodzy Przyjaciele, Dobrodzieje i Opiekunowie Godziny Różańcowej! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Piszemy do Ciebie z wielką radością. Wkrótce Święta Bożego Narodzenia. Przygotowu-
jemy się na narodziny naszego Zbawiciela. 

O, gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym: 
Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. 
Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn, 
Bóg Człowiek z Panny świętej, dany na okup win. 

Jakże to piękne i proste słowa, wyrażające oczekiwanie i pragnie-
nie ujrzenia Dzieciątka Jezus, Boga – Syna Bożego, a zarazem Czło-
wieka – Syna Maryi. Jakiż to piękny widok: gwiezdny łan na niebie, 
cisza przepełniona głębokim pokojem, a w ubogiej stajence na rękach 
Maryi spoczywa najpiękniejsze Dzieciątko – Pan świata. Wzrok Mat-
ki Bożej obrócony ku Dzieciątku Jezus, Jej twarz rozpromieniona peł-
nią miłości. Jak to małe Dziecię z ufnością spoglądamy na Matkę, 
chcąc oddać się Jej w opiekę. Ona wie, co znaczy otworzyć serce i dać schronienie bezbron-
nemu.  

Czy widzicie taki sam obraz? Wystarczy zwrócić się do Maryi, a Ona otworzy nasze ser-
ca, Ona nauczy miłować i służyć. Za Jej pośrednictwem każdy z nas może lepiej przygoto-
wać się na spotkanie z Jezusem.  

Nadchodzące Boże Narodzenie niech będzie czasem skupienia i rozpamiętywania. Niech 
będzie czasem radości i nadziei. Pamiętajmy, że Syn Boży zstąpił na ziemię, aby nam poka-
zać 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 Narodze-
nia 24 grudnia aż do uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2022 r. figurka 
Dzieciątka Jezus będzie spoczywać na kartkach z intencjami jak na sianku, a Francisz-
kanie codziennie będą się modlić i sprawować Mszę świętą w polecanych przez Was in-
tencjach. 

Wasz dar dla Dzieciątka Jezus pozwoli nam iść w ślady św. Franciszka oraz Ojca Justy-
na. Będziemy dzielić się braterską miłością i głosić ewangelię pokoju i dobra.  

W imieniu całej naszej wspólnoty życzymy Wam i Waszym bliskim radosnych i zdro-
wych Świąt Bożego Narodzenia, błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus oraz szczęśliwego 
Nowego Roku 2022! 

Serdecznie Was pozdrawiamy i czekamy na odpowiedź. 
Niech miłosierny Bóg wynagrodzi Waszą hojność i dobroć serca! 
Z modlitwą i wdzięcznością,  

Br. Daniel Geary, OFM Conv.                             

Br Daniel Geary ze wspólnotą Godziny Różańcowej  
i Towarzystwem Przyjaciół św. Antoniego 
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