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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Jak bardzo się cieszymy, że drugim świętym, którego wstawiennictwa będziemy wzywać w
tym roku, jest Józef – Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny.
W różnych cierpieniach i doświadczeniach ziemskiego życia wielką pociechą i pomocą jest
dla nas orędownictwo świętych. Oni, przeszedłszy przez podobne koleje życia ziemskiego, doświadczywszy takich samych trudów i cierpień, litują się nad nami i wspierają nas w niebie swoimi modlitwami tym skuteczniej, im więcej zaskarbili sobie łask u Boga.
Wśród wielu świętych jest jeden szczególny - św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny i przybrany ojciec Syna Bożego. Kościół zawsze oddawał mu cześć większą niż innym świętym i zachęcał do niej wiernych. Przedstawiał go jako najdoskonalszy wzór życia chrześcijańskiego, jako najpewniejszego orędownika
we wszystkich potrzebach, szczególnie jako patrona dobrej śmierci.
Jakież to piękne i wiele mówiące - św. Józef, który przez pewien
czas towarzyszył Jezusowi w czasie Jego ziemskiego życia, dzisiaj
razem z Jezusem cieszy się radością nieba. Ufamy, że razem z Jezusem, naszym Zbawicielem wsłuchuje się w ludzkie prośby, chce się
wstawiać do Boga za nami i wspiera nas na drodze do nieba.
Już dziś włącz się do Nowenny i zwierz się św. Józefowi ze
swych kłopotów – zarówno wielkich jak i małych. Na załączonej
kartce podaj swoje osobiste intencje. Od 10 do 18 marca oraz w
samą uroczystość św. Józefa, 19 marca poprzez wspólną modlitwę i sprawowane Msze św. za pośrednictwem św. Józefa, Franciszkanie będą wypraszać u Boga dla Ciebie i nas wszystkich potrzebne łaski.
Przy tej okazji prosimy Cię wesprzyj hojnie swoją ofiarą apostolstwo Godziny Różańcowej.
Jak św. Józef był żywicielem i opiekunem świętej Rodziny, tak i Ty jesteś opiekunem Godziny
Różańcowej i także dzięki Twojej pomocy możemy głosić słowo Boże poprzez radio i internet.
Nasze istnienie zależy także od Twojej ofiary. TWÓJ DAR BĘDZIE WIELKĄ POMOCĄ
DLA NAS. Bez wątpienia będzie on również cenną jałmużną w oczach Boga – „niewyczerpanym
skarbem w niebie” (Łk 12, 33).
Niech w niebie św. Józef razem ze swoją Oblubienicą Maryją, Matką Boga Miłosiernego,
wstawia się za Tobą u Jezusa Chrystusa.
Z modlitwą i wdzięcznością,
O. Marcel Sokalski, OFM Conv.
O. Marcel ze wspólnotą Godziny Różańcowej
PS - Jako podziękowanie za udział w Nowennie, wyślemy Tobie Nowennę za wstawiennictwem
św. Józefa.
PS - Jak możesz odwiedzaj naszą stronę internetową: www.rosaryhour.com. Podziel się tą wiadomością z innymi.

