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Drodzy Przyjaciele Godziny Różańcowej! 

Kochani Czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Już wkrótce rozpocznie się przepiękny czerwiec, miesiąc nabożeństw do Serca Pana Jezusa. W 

miesiącu tym obchodzimy też Dzień Ojca. Właśnie w ten specjalny dzień Franciszkanie rozpocz-

ną nowennę, którą od wielu już lat przeżywamy jako NOWENNĘ DO SERCA PANA JEZUSA.  
Główna zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque.  
Za Jej pośrednictwem Pan Jezus dał wspaniałe obietnice dla czcicieli swego Serca: 

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. 
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 
3. Będę ich pocieszać we wszystkich strapieniach.  
4. Będę dla nich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy           
     śmierci.  
5. Wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia. 
6. Grzesznicy znajdą w Moim Sercu źródło nieskończonego miłosier-  
     dzia. 
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.  
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.  
9. Błogosławić będę domy, w których obraz Mego Serca będzie za -       
     wieszony i czczony. 
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.  
11. Imiona tych, którzy będą rozszerzać to nabożeństwo, będą zapi -   
      sane w Mym Sercu i pozostaną w Nim na zawsze. 
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Mojego Serca, że Moja         
       wszechmocna miłość udzieli ostatecznej łaski pokuty wszystkim,    
       którzy przez dziewięć z rzędu piątków przystąpią do Komunii         
       świętej, tak iż nie umrą w Mojej niełasce ani bez Sakramentów świętych i że Moje Boskie        
       Serce będzie bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie ich życia. 

Serce Chrystusa przebite na krzyżu włócznią żołnierza jest nieustannie otwarte dla ludzi. 
Wystarczy tylko odpowiedzieć miłością na Jego miłość i wiernością na Jego wierność.  

Nie zapominajmy nigdy o Bożej miłości, Miłości Jezusa. On na nas spogląda, 
kocha nas, oczekuje na nas. Cały jest miłością, miłosierdziem. Z ufnością idź-
my do Jezusa! On nam zawsze przebacza! 

Zachęcamy Was gorąco do oddawanie czci Sercu Pana Jezusa. Już dziś pragniemy Was za-
prosić do naszej Nowenny do Najświętszego Serca Pana Jezusa, abyśmy razem mogli uwiel-
biać tajemnicę miłości Boga objawioną światu w tym Sercu. Nowenna będzie trwała od 17  
do 25 czerwca. Na załączonej w tym liście kartce z intencjami napiszcie imię swojego Taty. Po-
dziękujcie mu za ojcowską miłość i ofiarujcie mu modlitwę oraz dziewięć Mszy świętych, które 
w ramach Nowenny odprawią Ojcowie Franciszkanie. Dołączcie także ważne dla Was sprawy i 
intencje. Podczas Nowenny wszyscy będziemy się modlić za Ojców żyjących i tych, którzy ode-
szli już z tego świata, ale także we wszystkich intencjach, które nam przyślecie. Kartkę z inten-
cjami wyślijcie prosimy wraz z ofiarą. Wasz dar modlitewny i materialny wesprze działal-
ność Godziny Różańcowej, która pragnie nadal ewangelizować ludzi XXI już wieku poprzez 
radio i Internet.  

Z modlitwą i wdzięcznością, 
O. Marcel Sokalski, OFM Conv.  

O. Marcel ze wspólnotą Godziny Różańcowej 

PS - Jako podziękowanie za udział w nowennie wyślemy Wam Nowennę do Serca Pana Jezusa. 
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