Msze święte i Nabożeństwa Różańcowe
Godzina Różańcowa Ojca Justyna • P. O. Box 454 • Athol Springs, NY 14010
www.rosaryhour.com

21 sierpnia 2020

Drodzy Przyjaciele Godziny Różańcowej!
Kochani Czciciele Matki Bożej Różańcowej!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Wkrótce październik, miesiąc na wielu miejscach kuli ziemskiej w sumie pochmurny, chłodny, lecz modlitwa różańcowa sprawia, że staje się on ciepły miłością Maryi. Każdego dnia ludzie
gromadzą się na różańcu w kościołach lub pojedynczo czy z rodziną w domach.
Spróbujmy się zagłębić nad sensem modlitwy różańcowej.
Sama nazwa wzięła się od róży. Legendy i bajki mówią, że każde „Pozdrowienie anielskie”
jest równe pięknej róży złożonej Maryi u stóp. Modlitwa różnicowa jest przepiękną modlitwą Biblijną. W niej rozważamy najważniejsze sceny biblijne, w niej też prosimy
o najważniejsze cechy ludzi żyjących zgodnie z biblią. Modlitwa ta jest modlitwą Pańską zgadzającą się z wolą Bożą, bo powtarzamy „Ojcze nasz”. W
modlitwie tej wielbimy Trójcę Świętą poprzez „Chwała Ojcu”. W niej prosimy, by nie iść do piekła poprzez „O mój Jezu”. W niej rozmawiamy z
Maryją przez „Pozdrowienie Anielskie”. Maryja zawsze prosiła, by
„odmawiać różaniec codziennie”. Czy ta prośba Maryi jest trudna? Jeżeli brakuje nam wolnego czasu odmawiajmy choćby różaniec taki prosty,
bez rozważań. Prośmy o wszystko dla każdego. Dziękujmy za wszystko.
Podarujmy Maryi parę róż. Ona raduje się każdą „zdrowaśką”.
Mówmy jej każdy nasz kłopot, nawet najmniejszy. Ona jest naszą Matką, a która matka nie
jest zadowolona, gdy jej dzieci mówią jej swoje troski i kłopoty, czekając na poradę.
Pamiętajmy o tej cudownej modlitwie różańcowej przez cały rok, nie tylko w październiku. W niej szukajmy odpowiedzi na trudne pytania, pocieszenie i receptę na życie. Jeśli już poznaliście urok tejże modlitwy to nadszedł czas, aby podzielić się nią z kimś innym. Czy Twoje
dzieci ją znają? Twoje wnuki? Twoi przyjaciele? Jeśli nie, to naucz ich. Zacznij z nimi modlić się
różańcem.
Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w Nowennach do Matki Bożej Różańcowej, które będą trwały przez cały miesiąc październik. Już dzisiaj przyślijcie swoje INTENCJE na załączonej kartce, które franciszkanie będą przedstawiać Bogu Miłosiernemu w nabożeństwach różańcowych i w codziennej Mszy świętej za wstawiennictwem Królowej Różańca świętego. Duchowo złączeni z „rodziną” Godziny Różańcowej będą upraszać zdroje łask nie tylko dla
nas wszystkich, ale i dla całego świata. W tym roku szczególnie będą się modlić o zaprzestanie
pandemii i wszelkie Boże łaski dla Libijczyków po tragicznej eksplozji w Bejrucie, stolicy Libanu. Chrześcijanie we wszystkich krajach łączą się w modlitwie jedni za drugich.
Z całą pewnością Niepokalana nasza Matka, Najświętsza Maryja Panna nie pozostawi bez
wysłuchania Waszych trosk, przeżyć i wysiłków, które przez Jej wstawiennictwo polecacie miłosiernemu Bogu. Może nie wszystkie prośby zostaną wysłuchane od razu. Może nie wszystkie zostaną wysłuchane dokładnie tak, jak tego sobie życzycie. Bóg najlepiej wie, czego nam potrzeba.
Prosimy jednak ufać, że ta nasza modlitwa przyniesie niemałe owoce w niebie i na ziemi.
Niech Królowa Różańca świętego wynagrodzi Waszą dobroć, modlitwę i ofiarne serce,
bez którego Godzinie Różańcowej trudno byłoby prowadzić franciszkański apostolat. Prosimy pomyśleć, o ile więcej dobra będzie na świecie dzięki każdemu,
choćby najmniejszemu darowi!
Niech Bóg w swej szczodrobliwości wynagrodzi Wam przez ręce Matki Bożej Różańcowej wasz udział w nowennie i szczodrą pomoc.
Oddany w Królowej Różańca Świętego,
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