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

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Wkrótce październik, miesiąc poświęcony Maryi i pięknej modlitwie różańcowej, modli-
twie prostej, a zarazem kompletnej pod każdym względem. W różańcu łączą się i uzupełniają 
wszystkie rodzaje modlitwy: uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo, 
dziękczynienie.  

Jak dobrze wiemy, Ojciec Święty Jan Paweł II kochał różaniec. Widział w 
nim „streszczenie całej Ewangelii”. Wielokrotnie nawoływał, aby wytrwale 
odmawiać różaniec, zarówno we wspólnotach kościelnych jak i naszych rodzi-
nach. W trakcie powtarzanych wezwań jednoczy on serca, prowadzi do zgody, 
ożywia nadzieję i obdarza nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który 
dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał. Tak mówił o modlitwie różańco-
wej: „Różaniec jest moją codzienną modlitwą – i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudow-
ną, cudowną w swojej prostocie i w swej głębi…W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te 
same słowa, lecz są to słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krew-
nej Św. Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. Modlitwa różańcowa jest modlitwą 
wdzięczności, miłości i ufnej prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapra-
szam. Odmawiajcie różaniec!” 

I my was także zachęcamy. W modlitwie różańcowej szukajcie odpowiedzi na trudne pyta-
nia, pocieszenie i receptę na życie. Żyjcie Ewangelią i głoście ją przez propagowanie różańca. 
Zachęcajcie innych do wspólnego różańca. 

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 Różań-
cowej, które będą trwały przez cały październik. Już dzisiaj przyślijcie swoje INTENCJE 
na załączonej kartce, które franciszkanie będą przedstawiać Bogu Miłosiernemu w nabo-
żeństwach różańcowych i w codziennej Mszy świętej za wstawiennictwem Królowej Ró-
żańca świętego. Z różańcem w rękach i duchowo złączeni z „rodziną” Godziny Różańco-
wej będą wypraszać zdroje łask nie tylko dla nas wszystkich, ale i dla całego świata.  
Niech Bóg w swej szczodrobliwości wynagrodzi Wam wasz udział w no-

wennie i szczodre wsparcie, bez którego franciszkanom trudno byłoby 
ewangelizować współczesny świat.  
Niech Maryja, najukochańsza nasza Matka, wstawia się za Wami u Boga. 

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

Br. Daniel Geary, OFM Conv.                             

Br Daniel Geary ze wspólnotą Godziny Różańcowej  
i Towarzystwem Przyjaciół św. Antoniego 

PS. Jeśli pragniecie otrzymać Opłatek przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Kalen-
darz Godziny Różańcowej na rok 2023 to napiszcie do nas i zaznaczcie na załączonym 
FORMULARZU ZAMÓWIENIA. Na Waszą prośbę chętnie wyślemy Wam jedną lub obie 
rzeczy. Przypominamy, że wysyłamy Opłatki i Kalendarze tylko na pisemne zamówie-
nie naszych dobrodziejów. 

Gdy przysyłacie swoje intencje i zamówienie to PAMIĘTAJCIE, aby napisać SWOJE IMIĘ, NAZWISKO i 
ADRES.  

2022 Msze święte i Nabożeństwa różańcowe 
Godzina Różańcowa Ojca Justyna 
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