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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

„Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych”.

O Maryjo, zawsze świecisz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei.
Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych, która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocna w wierze. Ty, będąc Zbawieniem ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że sprawisz, aby tak jak Kanie Galilejskiej, mogła powrócić radość i święto po tej
chwili próby. Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli
Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i
dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż, ku radości zmartwychwstania. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

Rozpoczynamy ten list Modlitwą Papieża Franciszka do Matki Bożej. Przed nami maj
– miesiąc maryjny. Kościół w maju stawia nam przed oczyma Maryję – Niepokalaną
Matkę Jezusa Chrystusa i Matkę naszą. Przed Nią, duchowo złączeni, otwórzmy nasze
serca we wspólnej modlitwie i bierzmy udział w nabożeństwach majowych. Tam, gdzie nie
są one prowadzone, albo gdy nie mamy możliwości brać w nich udziału (ze względu na
wiek, chorobę lub pracę) odmawiajmy Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny
w domu.
„Matka to ktoś, kto może zastąpić wszystkich innych, ale kogo nikt inny zastąpić
nie może” (Kard. Gaspard Mermillod, †1892). Pamiętajmy, by naszą miłość, pamięć i
wdzięczność wyrażać wobec naszych mam przez drobne, ale konkretne gesty: pocałunek,
wysłanie życzeń, list, telefon czy drobny prezent. A o mamach, które już odeszły do Pana
Boga nie zapominajmy w modlitwie. Dziękujmy Bogu za nasze kochane mamy i módlmy
się za nie każdego dnia, a nie tylko w dniu ich święta.
Zawierzmy siebie Maryi, bo ufamy Jej potężnemu wstawiennictwu. Potrzebujemy
pomocy, a Maryja jest pośredniczką wszelkich łask. Bóg uczynił Ją tak wielką, tak potężną,
dla naszego dobra. Sobór Watykański II mówi nam, że Maryja wzięta do nieba, kontynuuje
swoje macierzyńskie dzieło nad nami, aż do czasu, gdy zobaczy nas bezpiecznymi w niebie.
Polecajmy się Maryi we wszystkich naszych potrzebach, ale przede wszystkim błagajmy, by
modliła się za nami „teraz i w godzinę naszej śmierci” — w dwóch najważniejszych momentach 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 100 lat
temu urodził św. Jana Pawła II. Podczas Mszy świętych i nabożeństw, Franciszkanie wysławiać 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.
Z modlitwą i wdzięcznością,

Br. Daniel Geary, OFM Conv.

Br. Daniel ze wspólnotą Godziny Różańcowej

