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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. W miesiącu tym obchodzimy Dzień Ojca. Właśnie w ten wyjątkowy dzień Franciszkanie rozpoczną NOWENNĘ DO SERCA PANA JEZUSA.
Święte życie Jezusa na ziemi ukazało ludzkości najpiękniejsze cechy Jego Boskiego Serca. „Przeszedł przez ziemię czyniąc dobrze” - pochylał się nad każdym smutnym, chorym, strapionym, potrzebującym. Nie wahał się stanąć w obronie najmniejszych, przebaczał grzesznikom, wszystkich bezgranicznie kochał. Ta miłość właśnie zaprowadziła Go na Krzyż, na którym w całej pełni odsłonił przed
nami swoje pełne miłości Serce. Pozwolił, by włócznia żołnierza przebiła je
uwalniając z niego obfite strumienie krwi i wody.
Rok 2021 jest rokiem szczególnym. 90 lat temu, 22 lutego 1931 roku po raz
pierwszy objawił się Jezus Miłosierny św. Faustynie Kowalskiej i powiedział:
„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie.
Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie.” (Dz. 47). W tę szczególną rocznicę Papież Franciszek przypomniał słowa Jezusa: „Nie
znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego.” (Dz. 699).
Św. siostra Faustyna Kowalska prowadzi nas do Jezusowego Serca przez pryzmat Nieskończonego Jego Miłosierdzia. Kieruje nasz wzrok na dwa strumienie: KREW i WODĘ, które przeobficie tryskają na zagubioną ludzkość.
Bóg bardzo kocha ludzi, a Jego Serce jest nieustannie otwarte dla każdego. Wystarczy tylko odpowiedzieć miłością na Jego miłość. Nie zapominajmy nigdy o Bożej miłości,
Miłości Jezusa. On na nas spogląda, kocha nas i oczekuje nas. Cały jest miłością i miłosierdziem. Dlatego zawsze z ufnością idźmy do Jezusa!
Zachęcamy Was gorąco do oddawania czci Bożemu Sercu. Już dziś pragniemy Was zaprosić do naszej Nowenny do Najświętszego Serca Pana Jezusa, abyśmy mogli uwielbiać
tajemnicę miłości Boga objawioną światu w Jego Sercu. Nowenna będzie trwała od 20 do
28 czerwca. Na załączonej w tym liście kartce z intencjami napiszcie imię Taty. Podziękujcie
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, złączeni z wami duchowo Franciszkanie będą się modlić za
Ojców żyjących i tych, którzy odeszli już z tego świata, za ofiary pandemii i we wszystkich poleconych im intencjach. Wasza ofiara, którą przyślecie wraz z intencjami pomoże
Franciszkanom ewangelizować ludzi XXI już wieku.
Niech dobry 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 - Jako podziękowanie za udział w Nowennie, otrzymacie Litanię do Serca Pana Jezusa.

