
Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej! 
Przyjaciele, Dobrodzieje i Opiekunowie Godziny Różańcowej! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Wkrótce październik, miesiąc Różańca Świętego. Jest on poświęcony modlitwie ró-
żańcowej, a święto Matki Bożej Różańcowej obchodzone jest 7 października 
każdego roku. Święto to zostało ustalone dla uczczenia Najświętszej Maryi 
Panny z wdzięczności za opiekę, jaką daje Kościołowi w odpowiedzi za od-
mawianie przez wiernych różańca.  

Często zadajemy sobie pytanie: Jak w dzisiejszym świecie, pełnym smut-
ku i zagubienia, odkryć piękno radosnego życia?  

Drodzy Przyjaciele proponujemy Wam na to prosty przepis. Żyjcie Ewan-
gelią, otwórzcie drzwi Duchowi Świętemu, poznawajcie Jezusa, zaproście Bo-
ga do swych serc, korzystajcie z sakramentów, świętujcie niedzielę, żyjcie w 
zgodzie z sumieniem, zaprzyjaźnijcie się z Maryją, bierzcie przykład ze świę-
tych. 

Mówi się, że Różaniec to Ewangelia w skrócie. Pamiętajcie o nim 
przez cały rok, nie tylko w październiku. W modlitwie różańcowej szukaj-
cie odpowiedzi na trudne pytania, pocieszenie i receptę na życie. Żyjcie 
Ewangelią i głoście ją przez propagowanie różańca. Zachęcajcie do wspólne-
go różańca wasze dzieci, wnuki, przyjaciół, znajomych. Jeśli nie wiedzą, jak odmawiać róża-
niec, to nauczcie ich. Przy okazji spędzicie wspólnie piękny czas. 

Pamiętajcie także, że Matka nasza najukochańsza, Maryja, Królowa nieba i ziemi, oferuje 
różaniec jako gwarancję na bezpieczne przejście z ziemi do Nieba. 

Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w Nowennach do Matki Bożej Ró-
żańcowej, które będą trwały przez cały miesiąc październik. Już dzisiaj przyślijcie swo-
je INTENCJE na załączonej kartce, które franciszkanie będą przedstawiać Bogu Miło-
siernemu w nabożeństwach różańcowych i w codziennej Mszy świętej za wstawiennic-
twem Królowej Różańca świętego. Z różańcem w rękach i duchowo złączeni z 
„rodziną” Godziny Różańcowej będą wypraszać zdroje łask nie tylko dla nas wszyst-
kich, ale i dla całego świata.  

Jeżeli tylko będzie taka wola Boża to z całą pewnością Niepokalana nasza Matka, Naj-
świętsza Maryja Panna nie pozostawi bez wysłuchania Waszych trosk, przeżyć i wysiłków, 
które przez Jej wstawiennictwo polecacie miłosiernemu Bogu.  

Niech Bóg w swej szczodrobliwości wynagrodzi Wam wasze modli-
twy i szczodre wsparcie bez którego franciszkanom trudno byłoby 
ewangelizować współczesny świat. 

Niech Królowa Różańca, nasza najmilsza Matka, wstawia się za 
wami u Boga.  

Serdecznie Was pozdrawiamy i czekamy na odpowiedź. 
Z modlitwą i wdzięcznością,  

Br. Daniel Geary, OFM Conv.                             
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