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Drodzy Przyjaciele Godziny Różańcowej!
Kochani Czciciele Matki Bożej!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone... śpiewem chwalmy Maryję. W maju jako
chrześcijanie składajmy razem Bogurodzicy Dziewicy hołdy czci i miłości.
Niech Maryja, Niepokalana prowadzi nas, uczy i wychowuje.
Matka Boża od dawien dawna postrzegana jest jako Pośredniczka między człowiekiem a Jej
Synem – Jezusem Chrystusem. Maryja, jako nasza Niebieska Matka ma serce otwarte dla
każdego swojego dziecka.
Prośmy z ufnością Maryję, aby wzięła w swoje ręce poplątane często nasze ludzkie życie
i swoim wstawiennictwem u Boga rozwiązała węzły, skutecznie krępujące człowieka. Te węzły bardzo często nosimy
przez lata. Węzły kłótni rodzinnych, nieporozumienia między
rodzicami a dziećmi, brak szacunku, przemoc; urazy między
małżonkami, brak pokoju i radości na łonie rodziny, lęk, rozpacz małżonków po rozwodzie, rozkład rodziny, węzły bólu
spowodowane nałogami dzieci, ich chorobą, czy oddaleniem
się od Boga; węzły alkoholizmu, narkomanii, pornografii, hazardu; węzły zranień fizycznych, psychicznych i moralnych
zadane przez innych; zniewoleń duchowych i demonicznych
opętań; niechęć boleśnie nas torturująca; poczucie winy po dokonanej aborcji, nieuleczalne choroby, depresja, bezrobocie,
strach, samotność, niewiara, pycha… Wszystkie one są w naszym życiu konsekwencją grzechu osobistego bądź społecznego, a także braku rozsądku.
Nabożeństwa Majowe poświęcone Najświętszej Maryi Pannie są wyjątkową okazją, by
przez modlitwę, pieśni i osobistą rozmowę – zawierzyć Matce Bożej własne sprawy, ukazać
problemy, a nawet złożyć u Jej stóp całą swoją niedolę. Ona z Matczyną miłością i zatroskaniem przedstawi je swojemu Synowi, by wyjednać łaskę i miłosierdzie, które przez Nią spływają
na tego, kto Jej zaufał. Matka Boża jest najpewniejszą drogą ich otrzymania.
Uciekajmy się do naszej Orędowniczki u Boga. Pomoże wam w tym udział w Nowennie
do Matki Bożej, która rozpocznie się w Dzień Matki. Przez 9 dni Nowenny Franciszkanie
wraz z rodziną Godziny Różańcowej będą się modlić we wszystkich poleconych intencjach i
ważnych sprawach. Szczególnie przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia będą polecać Bogu wszystkie żyjące matki i te, które odeszły już z tego świata.
Kartkę z intencjami wyślijcie prosimy wraz z ofiarą. Wasz dar modlitewny i materialny
umożliwi dalszą ewangelizację prowadzoną przez Godzinę Różańcową, która jak matka troszczy
się o swoich członków.
Niech Matka Boża przytuli Was do serca i niech w swej miłości pomoże
Wam i Waszym bliskim we wszystkich potrzebach.
Z modlitwą i wdzięcznością,
O. Marcel Sokalski, OFM Conv.
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