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Drodzy Przyjaciele Godziny Różańcowej!
Kochani Czciciele Matki Bożej Różańcowej!

23 sierpnia 2019

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Powoli zbliża się jesień i październik. Miesiąc ten to czas szczególny, gdyż odmawiamy różaniec i wzywamy wstawiennictwa Tej, która jest
naszą najlepszą Matką. W naszym liście chcielibyśmy zwrócić uwagę na
moc modlitwy różańcowej, jej wartość i konieczność jej odmawiania. Modlitwa różańcowa jest gwarancją naszego zbawienia i paszportem do nieba. Jan Paweł II w Liście Apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” mówił,
że różaniec jest słodkim łańcuchem, który łączy nas
z Bogiem.
Jednak nie wystarczy samo odmawianie różańca,
trzeba jeszcze kolejno rozważać poszczególne jego
tajemnice. Modlitwa ta ma nas uczyć rozmyślania, zagłębienia się oraz odniesienia poszczególnych tajemnic do własnego życia i postępowania. W każdej z
tych części zawarty jest program naszego indywidualnego życia, niezbędne wskazówki jak żyć i postępować. Źródłem różańca jest Pismo Święte. Różaniec oddaje cześć Maryi, koncentrując się na wydarzeniach z
życia Zbawiciela. Tak naprawdę jest więc modlitwą do
Jezusa. Jan Paweł II powiedział: Odmawiać różaniec
to razem z Maryją kontemplować oblicze Jezusa. Poprzez odmawianie różańca mamy wielką szansę zmiany swojego życia na
lepsze, doskonalsze, na życie Boże.
60 lat temu, 23 października 1959 r. odszedł do wieczności nasz założyciel, Ojciec Justyn Figas. Bóg powołał go do siebie właśnie w miesiącu Królowej Różańca Świętego, którą od dzieciństwa bardzo ukochał.
On zawsze składał w modlitwie różańcowej swoje smutki, kłopoty, bolączki, to co Jego nękało, z czym nie dawał sobie rady. Prosimy Was bierzcie przykład z jego postępowania. W każdej bowiem tajemnicy jest odpowiedź jak sobie radzić z problemami, by nie ulec słabości czy zwątpieniu.
Kończąc list chcielibyśmy podkreślić, że różaniec jest lekarstwem
dla duszy i modlitwą serca, potrzebną każdemu człowiekowi. W tej modlitwie powinniśmy powierzyć wszystko naszej niebieskiej Matce, a Ona zaniesie nasze błagania przed tron swego syna Jezusa Chrystusa. Niech codzienna modlitwa pomaga nam w przeżywaniu trudnych, ale i radosnych
chwil naszego życia. Kiedyś bowiem otrzymamy zapłatę za całe nasze życie, dużo bardziej wartościowszą od tej, którą proponuje nam współczesny świat. Otrzymamy od Ojca Niebieskiego „paszport do nieba bram”. Pamiętajmy termin jego ważności nigdy się nie skończy, będziemy mogli na
stałe przebywać w krainie wiecznej miłości i oglądać oblicze Jezusa
pełne chwały.
Zachęcamy Was, drodzy Przyjaciele, Słuchacze i Dobrodzieje do odmawiania Różańca szczególnie w tym miesiącu w domu, we wspólnotach i parafiach oraz w duchowej łączności z franciszkanami i z całą rodziną Godziny Różańcowej. Codziennie przez cały październik chcemy modlić się
na różańcu za Was i duchowo związani z Wami. Zapraszamy Was gorąco do
przyłączenia się do tej modlitwy i przysyłania nam INTENCJI, które będziemy przedstawiać Bogu Miłosiernemu w nabożeństwach różańcowych i w
codziennej Mszy świętej. Swoje intencje wpiszcie na specjalnie
dołączonej kartce i już dziś odeślijcie ją do nas. Prosimy Was
też o ofiarę, która umożliwi Godzinie Różańcowej dalsze apostołowanie. Niech Bóg w swej szczodrobliwości wynagrodzi Wam przez
ręce Matki Bożej Różańcowej wasz udział w nowennie i szczodrą
pomoc.
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