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Drodzy Czciciele Matki Bożej,
Przyjaciele, Dobrodzieje i Opiekunowie Godziny Różańcowej!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Przed nami piękny miesiąc maj i okres szczególnej czci Matki Bożej. Kościół w maju stawia
nam przed oczyma Maryję – Niepokalaną Matkę Jezusa Chrystusa i Matkę naszą. Przed Maryją, razem duchowo złączeni, otwórzmy nasze serca w modlitwie.
Sposoby czczenia Maryi w maju są bardzo różne.
W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych „Majówkami”.
Często w naszych amerykańskich kościołach, przez cały maj odmawiany jest codziennie różaniec i śpiewa się Litanię Loretańską do
Najświętszej Maryi Panny. W wielu kościołach stawia się specjalny
majowy ołtarz z figurą lub obrazem Maryi jako przypomnienie, że trwa miesiąc Maryjny. Ponadto od dawna tradycją jest koronowanie figury Maryi.
Z powodu pandemii korona wirusa więcej czasu spędzamy w domu z rodziną. Bądźmy pewni, że ołtarze majowe i koronacje to nie tylko zwyczaje kościelne. Możemy i powinniśmy robić
to samo w naszych domach. Kiedy podtrzymujemy zwyczaje i tradycje Kościoła w naszych domach (naszych kościołach domowych) to pełniej uczestniczymy w życiu Kościoła. Wiele rzeczy
jest ważnych, ale najważniejsza jest zawsze modlitwa.
W maju obchodzimy Dzień Matki. Dziękujmy Bogu za nasze kochane mamy zarówno te,
które żyją jak i te, które już odeszły do wieczności. Wyraźmy naszą miłość i wdzięczność. Módlmy się za Matki każdego dnia.
Zawierzmy siebie Maryi i ufajmy Jej potężnemu wstawiennictwu. Wiemy, że Maryja jest
pośredniczką wszelkich łask. 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, która
rozpocznie się w Dzień Matki. Podczas Mszy świętych i nabożeństw, Franciszkanie złączeni
duchowo z całą Rodziną Godziny Różańcowej i Towarzystwem św. Antoniego 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 Was intencje.
Na załączonej w tym liście kartce z intencjami polećcie swoje kochane Mamy i napiszcie
swoje ważne intencje. 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 dobry Bóg wynagrodzi Waszą hojność i dobroć serca!
Niech Maryja, najukochańsza nasza Matka, wstawia się za Wami u Boga.
Z modlitwą i wdzięcznością,

Br. Daniel , OFM Conv.

Br Daniel Geary ze wspólnotą Godziny Różańcowej
i Towarzystwem Przyjaciół św. Antoniego
PS - Jako podziękowanie za udział w Nowennie, otrzymacie Litanię Loretańską.

