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Drodzy Czciciele Matki Bożej,  

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

Wkrótce nadejdzie maj, miesiąc szczególnej czci Matki Bożej. Kościół w maju stawia nam 
przed oczyma Maryję – Niepokalaną Matkę Jezusa Chrystusa i Matkę naszą.  

 Maj zachęca nasze serca do otwarcia się w sposób wyjątkowy na Mary-
ję. „Jest to miesiąc, w którym ze świątyń i z domów prywatnych, kierowane 
jest do Maryi najgorętsze i najczulsze uwielbienie, płynące prosto z serca. 
Jest to również miesiąc, w którym z Jej tronu spływają do nas najhojniejsze 
i najobfitsze dary Bożego Miłosierdzia.” (Paweł VI). 

Drodzy Przyjaciele, wzorując się słowami św. Gabriela Possenti od 
Matki Bolesnej Franciszkanie zachęcają wszystkich, aby kochać Maryję!
… Ona jest godna miłości, wierna, stała… Jeżeli zagraża ci jakieś niebez-
pieczeństwo, Ona pospieszy, by cię wybawić. Jeśli masz kłopoty, pocieszy 
ciebie. Jeśli chorujesz, przyniesie ci ulgę. Jeśli jesteś w potrzebie, pomoże ci. Nie ogląda się 
wstecz, by ujrzeć, jakim byłeś. Przychodzi do każdego serca, które chce Ją pokochać. Przychodzi 
szybko i otwiera przed tobą swe litościwe serce, obejmuje ciebie, pociesza i służy ci. Będzie ci 
towarzyszyć nawet podczas wędrówki ku wieczności.   

Wiemy, że Maryja jest pośredniczką wszelkich łask. Przed Maryją, razem duchowo złączeni, 
otwórzmy nasze serca w modlitwie.  

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. Za-
wierzmy także siebie Maryi i ufajmy Jej potężnemu wstawiennictwu.  

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 Ma-
my i inne polecane przez Was intencje.  

Na załączonej w tym liście kartce z intencjami polećcie swoje kochane Mamy i napiszcie wa-
sze intencje. Ofiarujcie modlitwę i dziewięć Mszy świętych. Kartkę z intencjami wyślijcie prosi-
my 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 – Jeżeli pragniecie otrzymać tekst Litanii do Najświętszej Maryi Panny 
to napiszcie do nas lub zaznaczcie na karcie zwrotnej. Na waszą prośbę 
chętnie wam wyślemy.  
PAMIĘTAJCIE, aby napisać SWOJE IMIĘ, NAZWISKO i ADRES. 
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