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

Już po raz dziesiąty zapraszamy Was do wzięcia udziału w bardzo szcze-
gólnej Nowennie do św. Jana Pawła II. Ze św. Janem Pawłem II Francisz-
kanie w duchowym zjednoczeniu z całą rodziną Godziny Różańcowej i To-
warzystwem Przyjaciół św. Antoniego będą trwać na modlitwie i ofierze od 
3 do 11 lutego, dnia wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowego 
Dnia Chorego.  

Św. Jan Paweł II przypomina nam wszystkim, że potęga Chrystusowego 
krzyża i zmartwychwstania jest większa od wszelkiego zła panoszącego się w 
świecie. 

Pamiętamy słowa Jana Pawła II wypowiedziane na początku jego pontyfikatu „NIE LĘKAJ-
CIE SIĘ. OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI”. Było to wezwanie skierowane do 
wszystkich ludzi. Bez wyjątku. Wezwanie do przezwyciężenia lęków, które nas duchowo parali-
żują i odbierają nam nadzieję. (…) Jakże aktualne są te słowa dzisiaj po 44 latach w świecie tak 
wielkiego zamętu, tak licznych kryzysów i tylu śmiertelnych zagrożeń, jak np. nowe wirusy, któ-
re często są przyczyną śmiertelnych chorób. Jak bardzo aktualne są również w życiu Kościoła 
naszych czasów. A więc „Nie lękajcie się!”. Dlaczego mamy się nie lękać? Kto jest w stanie po-
konać nasz lęk? Ojciec św. Jan Paweł II sam wskazał, że mamy się nie lękać, ponieważ czło-
wiek został odkupiony przez Boga. To jest najważniejsza prawda i fundament naszej chrześci-
jańskiej nadziei.  

A więc otwórzmy wszyscy drzwi Chrystusowi i zachęcajmy innych do tego samego, a świat 
stanie się lepszy. 

Przed nami 29-my światowy Dzień Chorego. Wielu z was jest chorych i cierpiących. Są 
wśród was tacy ludzie. Jak wiemy Jan Paweł II wszystkich chorych i cierpiących powierzał opie-
ce Matce Bożej Uzdrowienia Chorych. Prosił, aby wysłuchała Ona modlitw, które wznoszą się 
ku niebu ze świata cierpienia; aby otarła łzy tych, którzy płaczą z bólu; aby trwała u boku tych, 
którzy chorują w samotności… 

Wierzymy, że 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 bli-
sko Boga i blisko nas. 

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

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 i Towarzystwem Przyjaciół św. Antoniego będą 
prosić z wielką pokorą św. Jana Pawła II, aby wyjednał te łaski, by Bóg w Swym Miłosierdziu 
raczył nas wszystkich wysłuchać w sprawach, z jakimi się do Niego przez pośrednictwo św. Jana 
Pawła II z ufnością udajemy.  

Wasza POMOC modlitewna i materialna jest bardzo ważna! Dlatego przy okazji nowenny 
prosimy Was o finansowe wsparcie. Dziś bez Waszej pomocy bardzo trudne byłoby wypełnienie 
misji głoszenia słowa Bożego przez franciszkanów . 

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, 

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

i Towarzystwem Przyjaciół św. Antoniego  
PS. W podziękowaniu za udział w tej Nowennie prześlemy Litanię i Modlitwę o uzdrowienie 
za przyczyną św. Jana Pawła II.   .  
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