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         Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Godziny Różańcowej! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 
Już po raz siódmy zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszej bardzo szczególnej Nowen-

nie Godziny Różańcowej - Nowennie do św. Jana Pawła II.  Ze św. Janem Pawłem II będziemy 

trwać na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, czyli dnia wspomnienie Matki Bożej z Lour-

des i Światowego Dnia Chorego.  

Św. Jan Paweł II w 1996 r. zwracając się do ludzi chorych i cierpiących powiedział: „Drodzy 

bracia i siostry przeżywający czas próby, ofiarujcie wielkodusznie wasze cierpienie w komunii z 

cierpiącym Chrystusem i z Maryją, Jego najsłodszą Matką. […] Musicie 

czuć, że jesteście żywą cząstką Kościoła, ponieważ to w was wspólnota 

chrześcijańska staje w obliczu krzyża Chrystusa, aby uzasadnić przed 

światem nadzieję ewangeliczną (por. 1 P 3,15). ‘Prosimy Was wszyst-

kich, którzy cierpicie, abyście nas wspierali. Właśnie Was, którzy jeste-

ście słabi, prosimy, abyście stawali się źródłem mocy dla Kościoła i dla 

ludzkości. W straszliwym zmaganiu się pomiędzy siłami dobra i zła, któ-

rego widownią jest nasz współczesny świat - niech Wasze cierpienie w 

jedności z Krzyżem Chrystusa: przeważy!’ (Salvifici doloris, 31)”. 

              Św. Jan Paweł II wszystkich chorych i cierpiących powierzał opiece 

Matce Bożej Uzdrowienia Chorych. Prosił, aby wysłuchała Ona modlitw, 

które wznoszą się ku niebu ze świata cierpienia; aby otarła łzy tych, któ-

rzy płaczą z bólu; aby trwała u boku tych, którzy chorują w samotności; aby wreszcie poprzez 

swe macierzyńskie wstawiennictwo wspierała wiernych, którzy pracują w służbie zdrowia, aby 

pomagała im być autentycznymi świadkami Chrystusowej miłości. 

Na pewno św. Jan Paweł II patrzy na nas z Domu Ojca, błogosławi nam i wstawia się u 

Boga Ojca za nami. Jest on nam bliskim i drogim ORĘDOWNIKIEM i PATRONEM w 

NIEBIE.  Powierzcie Mu swoje troski i proście o wstawiennictwo i opiekę, bo jest On blisko 

Boga i blisko nas. 

Zwierzcie się św. Janowi Pawłowi II ze swych kłopotów – zarówno wielkich jak i małych 

oraz włączcie się do Nowenny.  Na pewno chce on nam ulżyć w cierpieniu, chce wstawiać się u 

Boga za nami i w naszych intencjach. Dlatego swoje intencje wpiszcie na dołączonej do tego 

listu kartce i już dzisiaj wyślijcie do nas. Złożymy je przed obrazem św. Jana Pawła II.  

Za ludzi chorych i cierpiących i we wszystkich Waszych intencjach w każdy dzień No-

wenny Franciszkanie będą się modlić i sprawować Mszę świętą. W duchowym zjednoczeniu 

z całą rodziną Godziny Różańcowej będziemy prosić z wielką pokorą św. Jana Pawła II, aby 

wyjednał nam te łaski, by Bóg w Swym Miłosierdziu raczył nas wysłuchać w sprawach, z 

jakimi się do Niego przez pośrednictwo św. Jana Pawła II z ufnością udajemy.  

Potrzebujemy waszej POMOCY! Przy okazji prosimy Was o finansowe wsparcie naszego 

apostolatu, który utrzymuje się wyłącznie z ofiar dobroczyńców. Dziś bez Waszej pomocy bar-

dzo trudne byłoby wypełnienie misji głoszenia słowa Bożego przez Godzinę Różańcową. 

Niech św. Jan Paweł II razem z Maryją, najukochańszą Matką, której powierzył się cał-

kowicie, wstawia się za Wami u Boga.  
Z modlitwą i wdzięcznością, 

                                       O. Marcel Sokalski, OFM Conv. 
                           O. Marcel ze wspólnotą Godziny Różańcowej 

PS - Jako podziękowanie za udział w Nowennie, wyślemy Wam oficjalną Modlitwę do św. Jana 
Pawła II 
PS - Jak możesz odwiedzaj naszą stronę internetową: www.rosaryhour.com. Podziel się tą wiadomością 
z innymi. 
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