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Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Godziny Różańcowej!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Już po raz ósmy zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszej bardzo szczególnej Nowennie
do św. Jana Pawła II. Ze św. Janem Pawłem II Franciszkanie w duchowym zjednoczeniu z
całą rodziną Godziny Różańcowej będą trwać na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, czyli
dnia wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowego Dnia Chorego.
18 maja 2020 r. będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana
Pawła II, naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie
1920—2020
Polski spod jarzma komunizmu.
Św. Jan Paweł II będąc jeszcze pośród nas mówił, że chciałby zostać
zapamiętany jako Papież rodziny. Nieustannie podkreślał, że rodzina to
największy skarb narodu, gdyż jest szkołą cnót społecznych stanowiących
o życiu i postępie społecznym. Troskę o rodzinę Święty Jan Paweł II uczynił centrum swojego nauczania i słowem oraz przykładem uczył, jak ważna
jest tradycyjna rodzina w życiu społecznym i narodowym, rodzina, która
jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Jakże przejmujące są Jego
słowa: O jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam
polskiej rodzinie, aby każda rodzina nie przestawała być Bogiem silna.
Ażeby rodzina przezwyciężała wszystko, co ją osłabia i rozbija – wszystko,
co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem życia i miłości.
Wielu z was jest chorych i cierpiących. Są wśród was też tacy ludzie. Wiemy, że 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, którzy płaczą z bólu; aby trwała u boku tych, którzy chorują w samotności…
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.
Szczególnie w tym roku, w którym obchodzić będziemy setną rocznicę Urodzin św. Jana
Pawła II zwierzcie się Jemu 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 nas. Złożymy je przed obrazem św. Jana Pawła II.
Za ludzi chorych i cierpiących i we wszystkich Waszych intencjach w każdy dzień Nowenny franciszkanie będą się MODLIĆ i SPRAWOWAĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ. W duchowym
zjednoczeniu z całą rodziną Godziny Różańcowej 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.
Potrzebujemy waszej POMOCY! Przy okazji prosimy Was o finansowe wsparcie naszego
apostolatu, który utrzymuje się wyłącznie z ofiar dobroczyńców. 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 całkowicie, wstawia się za Wami u Boga.
Z modlitwą i wdzięcznością,

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

PS. Jako podziękowanie za udział w Nowennie, wyślemy Wam Nowennę do św. Jana Pawła II.

