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              Drodzy Czciciele św. Antoniego,  

Przyjaciele, Dobrodzieje i Opiekunowie Godziny Różańcowej! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Zapraszamy Was do włączenia się do Nowenny do św. Antoniego z Padwy, Cudotwórcy, 
Ojca ubogich i zagubionych.  

Św. Antoni był wspaniałym kaznodzieją. Ewangeliczne wartości, które głosił są zawsze 
aktualne. Nauczał, że musimy żyć w braterstwie, niosąc pomoc każdemu w potrzebie, kochając 
opuszczonych i zaniedbanych. Ten młody franciszkanin zasłynął w Padwie między innymi z 
tego, że godził zwaśnionych, wstawiał się za więźniami, działał na rzecz ulg prawnych dla za-
dłużonych, przywoływał władców do uczciwości.... 

Choć miał skromną budowę ciała, posiadał osobowość, którą przyciągał ludzi do Jezusa, 
nawracających się pod jego wpływem. Niech więc patronuje nam i naszym bliskim w prawdzi-
wym nawróceniu, tak bardzo potrzebnym ludziom współ-
czesnego świata. Niech pomoże nam wszystkim dobrze 
przystąpić do sakramentu pojednania, aby każdy mógł żyć 
w stanie łaski uświęcającej.  

Dziś, tak jak dawniej, ŚW. ANTONI kocha, współczu-
je i czeka, byśmy zwierzyli się mu ze swych KŁOPOTÓW 
– zarówno WIELKICH jak i MAŁYCH. Także dziś chce 
nam ulżyć w cierpieniu, chce wstawiać się u Boga za tymi, 
którzy szukają pracy, czekają na uzdrowienie, tęsknią za 
pokojem serca i umysłu, proszą o odwagę, chcą do końca 
zaufać Bogu, pragną szczerej spowiedzi lub wypatrują ja-
kiejkolwiek innej pomocy. 

Zaufajmy nieskończonemu Miłosierdziu Bożemu i 
połóżmy nadzieję w tym, że Bóg wysłucha naszych 
próśb za pomocą naszego Patrona – Cudotwórcy św. 
Antoniego.  

Św. Antoni jest Patronem a wy jesteście opiekunami 
Godziny Różańcowej i tylko dzięki Waszej pomocy Fran-
ciszkanie mogą głosić słowo Boże poprzez radio i internet.  

Ponawiamy nasze zaproszenie. Przyślijcie nam swoje intencje a także dobrowolne ofiary, 
które umożliwią Godzinie Różańcowej kontynuowanie ewangelizacji. 

Na załączonej kartce podajcie swoje osobiste intencje. W każdy wtorek nowenny, któ-
ra rozpocznie się 16 kwietnia oraz w samą Uroczystość św. Antoniego (13 czerwca) będzie 
odprawiona przez Franciszkanów Msza święta i zanoszone będą modlitwy za wstawiennic-
twem Świętego z Padwy. Franciszkanie złączeni duchowo z całą Rodziną Godziny Różań-
cowej będą wypraszać u Boga potrzebne nam wszystkim łaski.  

Niech w niebie św. Antoni wstawia się za Wami u Jezusa Chrystusa, 
abyście swoim życiem mogli zasłużyć na Zbawienie. 

Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność i hojność! 

Z modlitwą i wdzięcznością, 

                                                          Br. Daniel Geary, OFM Conv. 
 

Br. Daniel ze wspólnotą Godziny Różańcowej 
PS - Jako podziękowanie za udział w Nowennie, wyślemy Tobie Nowennę za wstawiennictwem 
św. Antoniego.  
PS - Jak możecie odwiedzajcie naszą stronę internetową: www.rosaryhour.com. Podzielcie się 
tą wiadomością z innymi. 
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