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Drodzy Czciciele  

Najświętszego Serca Pana Jezusa,  

Przyjaciele, Dobrodzieje i Opiekunowie Godziny Różańcowej! 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Już wkrótce rozpocznie się przepiękny miesiąc czerwiec, który tradycyjnie poświęcony jest 
Najświętszemu Sercu Jezusa, najwznioślejszemu ludzkiemu wyrazowi Bożej miłości. Święto 
Najświętszego Serca Pana Jezusa nadaje ton całemu miesiącowi. Pobożność ludowa bardzo 
docenia symbole a Serce Jezusa jest w najwyższym stopniu symbolem miłosierdzia Bożego. Nie 
jest to jednak symbol wyimaginowany, lecz jest symbol prawdziwy, stanowiący centrum, źródło, 
z którego wypłynęło zbawienie dla całej ludzkości. 

W Ewangeliach znajdujemy wiele odniesień do Serca Jezusa, na przy-
kład, we fragmencie, w którym sam Chrystus mówi: „Przyjdźcie do 
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrze-
pię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem ci-
chy i pokorny sercem” (Mt 11,28-29). Podstawowe znaczenie ma też 
opis śmierci Chrystusa według św. Jana. Ewangelista ten istotnie za-
świadcza o tym, co widział na Kalwarii, mianowicie, że pewien żoł-
nierz, kiedy Jezus był już martwy, przebił Mu bok włócznią, a z rany 
wypłynęła krew i woda (por. J 19,33-34). Jan rozpoznał w tym pozornie 
przypadkowym znaku, wypełnienie proroctwa: z serca Jezusa, Baranka 
złożonego w ofierze na krzyżu, wypływa dla wszystkich ludzi przeba-
czenie i życie. 

 W czerwcu obchodzimy Dzień Ojca. Właśnie w ten specjalny dzień 
Franciszkanie rozpoczną nowennę, którą od wielu już lat przeżywamy 
jako NOWENNĘ DO SERCA PANA JEZUSA. 

Serce Chrystusa przebite na krzyżu włócznią żołnierza jest nieu-
stannie 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 nas. Cały jest miłością i miłosierdziem. Z ufnością idźmy do Jezusa! On pragnie 
nam przebaczyć! 

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 16 
czerwca do 24 czerwca. Na załączonej w tym liście kartce z intencjami napiszcie imię swojego 
Taty. Podziękujcie mu za ojcowską miłość i ofiarujcie mu modlitwę oraz dziewięć Mszy świę-
tych, które w ramach Nowenny odprawią Ojcowie Franciszkanie. Dołączcie także ważne dla 
Was sprawy i intencje. Podczas Nowenny, złączeni z wami duchowo Franciszkanie będą 
się modlić za Ojców żyjących i tych, którzy odeszli już z tego świata, ale także we wszystkich 
poleconych intencjach. Kartkę z intencjami wyślijcie prosimy wraz z ofiarą. Wasz dar mo-
dlitewny i materialny wesprze działalność Godziny Różańcowej, która pragnie nadal ewan-
gelizować ludzi XXI już wieku poprzez radio i Internet.  
Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność i hojność! 

Z modlitwą i wdzięcznością, 

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

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

PS - Odwiedzajcie naszą stronę internetową: www.rosaryhour.com. Podzielcie się tą wiadomością z innymi. 
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