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Drodzy Czciciele Matki Bożej,  

Przyjaciele, Dobrodzieje i Opiekunowie Godziny Różańcowej! 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Jak ten czas szybko leci. Przed nami maj – miesiąc maryjny. Cechą charakterystyczną 
majowych dni są nabożeństwa majowe. Codzienne śpiewanie lub odmawianie Litanii lore-
tańskiej jest doskonałym sposobem zadumy i medytacji o tym, kim jest i co wnosi do nasze-
go życia duchowego Maryja z Nazaretu. Wezwania litanijne, choć płyną prędko, ukazują 
najrozmaitsze odcienie tajemnic życia, wiary i miłości Matki 
Bożej. Warto zagłębiać się w treść poszczególnych wezwań. 
Otworzy się wtedy przed nami całe życie Matki Zbawicie-
la; to, czego doświadczyła w doczesności, a także to wszyst-
ko, co sprawia, że pozostaje tak bliską nam Opiekunką z 
nieba. Wezwania litanii przypominają jedną z najważniej-
szych prawd: Maryja jest człowiekiem wybranym przez Boga, 
sama z siebie nie może nam nic „dać”, ale może wiele łask 
wypraszać. Dlatego tak bardzo ważna jest nasza modlitwa 
przez Jej pośrednictwo i razem z Nią.  

Maryja ma szczególny dar prowadzenia nas do Jezusa. 
Pragnie nam tym darem służyć, przypominając nieustannie: 
„Zróbcie wszystko, co Syn mój wam powie”.  

Zawierzmy siebie Maryi, bo ufamy Jej potężnemu wsta-
wiennictwu. Potrzebujemy pomocy, a Maryja jest pośrednicz-
ką wszelkich łask. Bóg uczynił Ją tak wielką, tak potężną, dla 
naszego dobra. Sobór Watykański II mówi nam, że Maryja wzięta do nieba, kontynuuje swo-
je macierzyńskie dzieło nad nami, aż do czasu, gdy zobaczy nas bezpiecznymi w niebie. Po-
lecajmy się Maryi we wszystkich naszych potrzebach, ale przede wszystkim błagajmy, by 
modliła się za nami „teraz i w godzinę naszej śmierci” — w dwóch najważniejszych momen-
tach życia. 

Gorąco zachęcamy Was do włączenia się do 9-dniowej Nowenny do Matki Bożej, 
którą Franciszkanie rozpoczną w Dzień Matki a zakończą 18 maja, w którym 99 lat te-
mu urodził św. Jana Pawła II. Podczas Mszy świętych i nabożeństw, Franciszkanie wysła-
wiać będą Bogurodzicę przeróżnymi tytułami, prosząc, by była dla nas, wędrowców ziemi, 
najlepszą Matką. Poprzez wstawiennictwo Matki Bożej, polecać będą Bogu szczególnie 
wszystkie Mamy i inne polecane przez Przyjaciół Godziny Różańcowej intencje.  

Na załączonej w tym liście kartce z intencjami polećcie swoje mamy i napiszcie intencje 
i ważne dla Was sprawy. Ofiarujcie modlitwę i dziewięć Mszy świętych. Kartkę z intencjami 
wyślijcie prosimy wraz z ofiarą. Dziś bez Waszej pomocy bardzo trudne byłoby wypełnienie 
misji głoszenia słowa Bożego przez Franciszkanów. 

Niech Maryja, najukochańsza nasza Matka, wstawia się 
za Wami u Boga. 

Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność i hojność! 

Z modlitwą i wdzięcznością, 

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

PS - Jako podziękowanie za udział w Nowennie, wyślemy Wam „Akt oddania się Matce 
Bożej” napisany przez św. Jana Pawła II. 
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