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Drodzy Przyjaciele Godziny Różańcowej!
Kochani Czciciele Matki Bożej Różańcowej!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Jeszcze mamy lato, ale wkrótce będzie jesień. Gdzie ten czas goni?
Powinniśmy spieszyć się wyrażać wdzięczność Bogu za wszystko to, co nam
ofiarował, za nasze rodziny, wolność i błogosławieństwo. Być może trwamy w chorobie, coś nas trapi i smuci; być może mamy problemy finansowe,
rodzinne – powierzmy swoje kłopoty Bogu Miłosiernemu przez naszą Niebieską Matkę. To Ona zna nasze serca, ponieważ jesteśmy Jej dziećmi,
jesteśmy Jej tak drodzy, jak Jej Syn i ze względu na miłość Jezusa do
nas stała się Ona naszą Matką (J 19, 26-27).
W tym roku minęła 100. rocznica objawień Matki Bożej Fatimskiej. Wtedy Najświętsza Maryja Panna przypomniała trójce dzieci o istocie różańca oraz o istnieniu czyśćca! Odpowiadając na pytania Łucji mówiła, że
Franciszek musi zmówić jeszcze wiele różańców, nim trafi do Nieba, a o Amelii, że na
pewno będzie przebywać w czyśćcu do końca
świata (Amelia zmarła w okolicznościach
wskazujących na hańbę w sprawach czystości!) Królowa świętych przypomniała więc
nam wszystkim o zbawiennej praktyce odmawiania różańca świętego – a więc o sposobie
ratowania własnej duszy. Matka nasza najukochańsza, Maryja oferuje różaniec jako
gwarancję na bezpieczne przejście z ziemi
do Nieba.
„Maryja nam towarzyszy, walczy wraz z
nami, wspiera chrześcijan w walce z siłami
zła. Modlitwa wraz z Maryją, zwłaszcza Różaniec, ma wymiar «zmagania», to znaczy
walki, modlitwy, która wspiera w walce ze
złym i jego wspólnikami” pisze Papież Franciszek.
Przez cały miesiąc październik Franciszkanie będą odprawiać Msze
święte i nabożeństwa Różańcowe. RÓŻANIEC JEST WIELKIM DUCHOWYM SKARBEM,
SKARBCEM ŁASK. Razem w duchowej łączności z całą Rodziną Godziny Różańcowej w modlitwie z różańcem w ręku, franciszkanie i siostry Felicjanki
będą łączyć się z naszymi najbliższymi, z aniołami i świętymi. A więc
wszyscy będziemy się łączyć z naszym Zbawicielem i Matką – Królową Różańca Świętego.
Zachęcamy Was gorąco do wspólnej modlitwy do Matki Bożej Różańcowej.
Niech Królowa Różańca świętego wynagrodzi Waszą dobroć, modlitwę i
ofiarne serce, bez którego Godzinie Różańcowej trudno byłoby prowadzić
apostolat. Prosimy pomyślcie, o ile więcej dobra będzie na świecie
dzięki każdemu, choćby najmniejszemu darowi!
Oddany w Maryi, Królowej Różańca świętego,

O. Marcel Sokalski , OFM Conv.

O. Marcel ze wspólnotą Godziny Różańcowej
PS - Prosimy już dzisiaj wyślijcie na załączonej kartce

swoje intencje, które pragniecie powierzyć Bogu poprzez
Maryję.
PS - Jako podziękowanie za udział w nowennie, wyślemy wam Jubileuszowy obrazek z Matką Bożą Fatimską z listą tajemnic różańcowych.

