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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 czerwiec, miesiąc szczególnego kultu Serca 
Bożego i Tajemnicy Eucharystii. W miesiącu tym obchodzimy też Dzień Ojca. Właśnie w 
ten szczególny dzień Godzina Różańcowa rozpocznie NOWENNĘ DO SERCA PANA JE-
ZUSA. 

Wciąż trwamy w żalu i zadumie myśląc o strasznej pandemii koronawirusa COVID-19, 
która opanowała cały świat. Ta tragedia to wielkie rekolekcje, w których 
ludzie rozproszeni po całym świecie uczestniczą mimowolnie, bo nikt chy-
ba nie pozostaje obojętnym na tragedię tak wielu ludzi.  

Nie wiemy, na co przygotowuje nas Boża Opatrzność. Pamiętajmy jed-
nak o radosnym przesłaniu Wielkanocy i słowach Pisma Świętego: „nikt z 
nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, 
żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu 
więc i w śmierci należymy do Pana”. 

Idźmy w tym czasie za nauką Jezusa Chrystusa, która mówi, że aby 
ziarno plon wydało najpierw musi obumrzeć. Nie ma chyba lepszego mo-
mentu, jak ten, aby przypomnieć te słowa Jezusa. On umarł za nasze grze-
chy i wydał plon obfity. Ci, którzy niespodziewanie zakończyli swoją 
ziemską pielgrzymkę, również plon przyniosą, jeśli taka będzie wola Boga. 
Pamiętajmy o tym, bo w tym zawiera się najtrudniejsza nauka chrześcijaństwa. Jest ona nie-
słychanie ciężka do przyjęcia przez ludzki umysł i serce. Prośmy Boga, aby nie zabrakło niko-
mu siły w niesieniu tego krzyża, który spoczął na ludzkich ramionach. 

Serce Chrystusa przebite na krzyżu włócznią żołnierza jest nieustannie otwarte dla lu-
dzi. 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 
zaprosić do naszej Nowenny do Najświętszego Serca Pana Jezusa, abyśmy razem mogli 
uwielbiać tajemnicę miłości Boga objawioną światu w tym Sercu. Nowenna będzie trwa-
ła od 21 czerwca do 29 czerwca. Na załączonej w tym liście kartce z intencjami napiszcie 
imię swojego Taty. Podziękujcie mu za ojcowską miłość i ofiarujcie mu modlitwę oraz dzie-
więć Mszy świętych, które w ramach Nowenny odprawią Ojcowie Franciszkanie. Dołączcie 
także ważne dla Was sprawy i intencje. Podczas Nowenny, złączeni z wami duchowo Fran-
ciszkanie będą się modlić za Ojców żyjących i tych, którzy odeszli już z tego świata, za ofia-
ry pandemii, ale także we wszystkich waszych intencjach. Kartkę z intencjami wyślijcie 
prosimy wraz z ofiarą. Wasz dar modlitewny i materialny wesprze działalność Godziny 
Różańcowej, która pragnie nadal ewangelizować 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. 
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