
      Nowenna do św. Jana Pawła II 
Godzina Różańcowa Ojca Justyna     

12290 Folly Quarter Rd •  Ellicott City, MD 21042 

Drodzy Czciciele św. Jana Pawła II, 
Przyjaciele, Dobrodzieje i Opiekunowie Godziny Różańcowej! 

                 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Na początku 2023 roku zapraszamy Was do wzięcia udziału w pierwszej z kolei Nowennie 

do św. Jana Pawła II. To razem z nim Franciszkanie w duchowym zjedno-

czeniu z całą rodziną Godziny Różańcowej i Towarzystwem Przyjaciół św. 

Antoniego będą trwać na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, Światowego 

Dnia Chorego i dnia wspomnienia Matki Bożej z Lourdes.  

     „O Maryjo, Matko Miłosierdzia, czuwaj nad wszystkim, aby nie był darem-

ny Krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zagubił drogi dobra, nie utracił świado-

mości grzechu i umiał coraz głębiej ufać Bogu bogatemu w miłosierdzie, by z 

własnej woli spełniał dobre czyny, które Bóg z góry przygotował i w ten spo-

sób żył ku chwale Jego majestatu”. Tak modlił się Jan Paweł II, człowiek głębokiej modlitwy, 

który na rozmowie z Bogiem przeżywał każdy dzień, każde wydarzenie, każde wyzwanie, przed 

jakim stawiało go życie. Pamiętamy Ojca Świętego jako człowieka będącego w nieustannym 

kontakcie z Bogiem. Wiedział on, że świat współczesny potrzebuje modlitwy. Zachęcamy was 

do modlitwy. Prosimy włączcie się do nowenny.  

Przed nami 31-szy 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…  

Ufamy że, św. Jan Paweł II błogosławi nam i wstawia się u Boga Ojca za nami. Jest on 

nam bliskim 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 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.  

Franciszkanie będą się MODLIĆ i SPRAWOWAĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ za ludzi chorych i 

cierpiących oraz we wszystkich Waszych intencjach w każdy dzień Nowenny . 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 z ufnością udajemy.  

Wasza POMOC modlitewna i materialna jest bardzo ważna! Dlatego przy okazji nowen-

ny prosimy Was o finansowe wsparcie. Dziś bez Waszej pomocy bardzo trudne byłoby wypeł-

nienie misji głoszenia słowa Bożego przez franciszkanów . 

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

wicie, 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 – Jeżeli pragniecie otrzymać tekst Litanii do św. Jana Pawła II i Modlitwy o uzdro-
wienie za jego przyczyną to napiszcie do nas lub zaznaczcie na karcie zwrotnej. Na wa-
szą prośbę chętnie wam wyślemy.  
Gdy przysyłacie swoje intencje to PAMIĘTAJCIE, aby napisać SWOJE IMIĘ, NAZWISKO i ADRES. 
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