
Drodzy Czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa,  
Przyjaciele, Dobrodzieje i Opiekunowie Godziny Różańcowej! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Wkrótce nadejdzie przepiękny czerwiec, miesiąc szczególnego kultu Serca Bożego. W mie-
siącu tym obchodzimy Dzień Ojca. Właśnie w ten szczególny dzień Franciszkanie rozpoczną 
NOWENNĘ DO SERCA PANA JEZUSA. 

 Wiemy, że Bóg pospieszył do św. Małgorzaty Marii Alacoque ze swoim 
Orędziem Miłości. Poprzez swoje objawienia przedstawił jej Swoje Serce tak bar-
dzo kochające ludzi i spragnione miłości. Pan Jezus prosił Małgorzatę, aby przy-
czyniła się do ustanowienia liturgicznego święta ku czci Jego Serca, w celu prze-
błagania za oziębłość ludzką i zniewagi wyrządzone Mu w Sakramencie Miłości. 
Jezus sam kierował tym dziełem i troszczył się o nie bardzo. Dlatego doprowadził 
je do końca, mówiąc do Małgorzaty: „Moje Boskie Serce płonie tak silną miłością 
ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni, zamkniętych w moim łonie. Ono pra-
gnie je rozlewać za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami. Nabożeń-
stwo Najświętszego Serca Pana Jezusa jest ostatnim wysiłkiem miłości i będzie dla ludzi je-
dynym ratunkiem w tych ostatnich czasach”. 

Bóg wielu wybranym duszom ukazywał tajemnice Swojego Boskiego Serca. I tak na przy-
kład znana nam św. siostra Faustyna Kowalska prowadzi nas do Jezusowego Serca przez pry-
zmat Nieskończonego Jego Miłosierdzia. Kieruje nasz wzrok na dwa strumienie: KREW i WO-
DĘ, które przeobficie tryskają na zagubioną ludzkość. Jakże bardzo ona pragnęła, by żadna z 
tych świętych kropli nie upadła na ziemię! Robiła wszystko, by święte krople zraszały dusze 
grzeszników - zmywając z nich brud grzechu!  

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. Dlate-
go zawsze z ufnością idźmy do Jezusa!  

Zachęcamy Was gorąco do oddawania czci Bożemu Sercu. Już dziś pragniemy Was zapro-
sić do naszej Nowenny do Najświętszego Serca Pana Jezusa, abyśmy mogli uwielbiać tajem-
nicę miłości Boga objawioną światu w tym Sercu. Nowenna będzie trwała od 19 do 27 
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 No-
wenny odprawią Ojcowie Franciszkanie. Dołączcie także ważne dla Was sprawy i intencje. 
Podczas Nowenny, złączeni z wami duchowo Franciszkanie będą się modlić za Ojców żyją-
cych i tych, którzy odeszli już z tego świata, o pokój na świecie i we wszystkich poleconych 
im intencjach. Wasza ofiara, którą przyślecie wraz z intencjami pomoże Franciszkanom ewan-
gelizować 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 – Jeżeli pragniecie otrzymać tekst Litanii do Serca Pana Jezusa to napiszcie do 
nas lub zaznaczcie na karcie zwrotnej. Na waszą prośbę chętnie wam wyślemy.  
Gdy przysyłacie swoje intencje to PAMIĘTAJCIE, aby napisać SWOJE IMIĘ, NA-
ZWISKO i ADRES. 
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