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

 
Już po raz piąty zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszej bardzo szczególnej Nowennie 

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.  

Święty Jan Paweł II powiedział w swoim liście do ludzi starszych, że „kiedy Bóg przyzwala, 
abyśmy cierpieli z powodu choroby, samotności lub z innych przy-
czyn związanych z podeszłym wiekiem, zawsze obdarza nas też 
łaską i mocą, byśmy z jeszcze większą miłością włączali się w 
ofiarę Jego Syna i głębiej uczestniczyli w realizacji Jego zbawcze-
go zamysłu. Możemy być pewni, że On jest Ojcem bogatym w mi-
łość i miłosierdzie!”. 

Szczególnie w tym roku za wstawiennictwem św. Jana Pawła 
II, papieża, który pokazał światu piękno starości, prosić będziemy 
naszego Ojca, aby dał ludziom w podeszłym wieku siłę do pokony-
wania pokus codzienności, pokus zwątpienia, pokus czucia się nie-
potrzebnym. Prosić będziemy, aby Bóg daj im wiarę w to, że On 
wciąż jest i wciąż kocha, bez względu na przeszłość, bez względu 
na wygląd, bez względu na ich stan zdrowia. Prosić będziemy, aby 
Bóg umocnił wiarę w to, że jest Ojcem bogatym w miłosierdzie.  

Na pewno św. Jan Paweł II patrzy na nas z Domu Ojca, bło-
gosławi nam i wstawia się u Boga Ojca za nami. Jest on nam 
bliskim i drogim ORĘDOWNIKIEM i PATRONEM w NIE-
BIE.  Powierzcie Mu swoje troski i proście o wstawiennictwo i opiekę, bo jest On blisko Bo-
ga 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 kart-
ce 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 franciszkanów Godziny Ró-
żańcowej. 

Niech św. Jan Paweł II razem z Maryją, Matką miłosierdzia, której powierzył się całko-
wicie, 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 „Modlitwę w chorobie” za wsta-
wiennictwem św. Jana Pawła II.  
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