
Drodzy Przyjaciele, Dobrodzieje i Opiekunowie  

Godziny Różańcowej! 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Piszemy do Ciebie z wielką radością. Wkrótce Święta Bożego Narodzenia. Przygotuj-
my się odpowiednio na narodziny naszego Odkupiciela. Niech robienie porządków w na-
szych domach, kupowanie prezentów, ubieranie choinki, przygotowanie wigi-
lijnych potraw nie przysłonią nam to, co najważniejsze. Istota tych świąt 
tkwi w przeżywaniu ich wymiaru duchowego. 

Najważniejszym wydarzeniem jest pamiątka Wcielenia Syna Bożego – 
Jego narodzenia. Jezus po to przyszedł na ziemię, by odkupić ludzkość skażo-
ną grzechem pierworodnym. W sposób namacalny przekonujemy się o miło-
ści Boga do każdego z nas. Boże Narodzenie jest więc świętem radości. Ma-
my się radować, bo rodzi się nasz Odkupiciel. Najlepiej przeżyjemy te święta 
wtedy, gdy będziemy w stanie łaski uświęcającej po dobrze odprawionej spo-
wiedzi. Chrystus ma się narodzić w naszym sercu, a nie tylko w świątyni i w 
liturgii. 

Nadchodzące Boże Narodzenie niech będzie czasem skupienia i rozpa-
miętywania. 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 Narodze-
nia 24 grudnia aż do uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2023 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 Franciszkanom 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 2023! 

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 

PS – Jeżeli pragniecie otrzymać tekst Nowenny do Dzieciątka Jezus to 
napiszcie do nas lub zaznaczcie na karcie zwrotnej. Na waszą prośbę 
chętnie wam wyślemy.  
PAMIĘTAJCIE, aby napisać SWOJE IMIĘ, NAZWISKO i ADRES. 

2022Nowenna do Dzieciątka Jezus 
Godzina Różańcowa Ojca Justyna 
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