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              Drodzy Czciciele św. Antoniego,  

Przyjaciele, Dobrodzieje i Opiekunowie Godziny Różańcowej! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

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

Święty Antoni, którego wspomnienie obchodzimy w Kościele 13 czerwca, jest postacią 
niezwykłą. We Włoszech, gdzie odbiera cześć szczególną, nazywa się go po prostu il Santo, 
czyli święty – i już wiadomo, o kogo chodzi. Papież Leon XIII nazwał św. Antoniego z Pad-
wy świętym całego świata, zaś papież Pius XII ogłosił go Doktorem Kościoła. Do grona 
świętych zaliczono Antoniego niespełna rok po śmierci, po najkrótszym procesie kanonizacyj-
nym w historii Kościoła. 

Antoni za życia zasłynął rozlicznymi cudami. Już od XVII wieku 
stał się jednym z najpopularniejszych świętych. Z pewnością nie ist-
nieje żaden inny święty, tak popularny jak on, zarówno wśród katoli-
ków, jak i protestantów, a nawet wśród niechrześcijan.  

Łatwo rozpoznasz świętego Antoniego z Padwy bo zazwyczaj 
przedstawiany jest z lilią i Dzieciątkiem Jezus na ręku. Na tradycyj-
nych wizerunkach przedstawia się go w taki sposób, ponieważ ten 
wielki kaznodzieja i mistyk nieugięcie głosił Ewangelię, czyli same-
go Jezusa, którego gorąco umiłował i któremu wiernie służył. 

Takiej wyjątkowej bliskości i szczególnego wyróżnienia doznało 
niewielu świętych. Lecz to właśnie ta gorąca i prosta miłość do Pa-
na Jezusa przybliżyła też św. Antoniego do Chrystusowej Matki - 
Maryi. Nie było wydarzenia w Jej życiu, którego św. Antoni by nie 
dostrzegł, nie studiował i nie wyjaśnił w kazaniach swoim słucha-
czom. W kilku z nich nazwał Maryję „lilią”...  

To, czym żył i co głosił św. Antonii ponad 800 lat temu, dziś 
czyni Godzina Różańcowa Ojca Justyna. Duchowej mocy ku temu 
ma nam dostarczyć Nowenna do św. Antoniego. Poprzez ten list pragniemy serdecznie zaprosić 
Was do udziału w tej Nowennie. Co trzeba zrobić, aby wziąć w niej udział?  

Przyślijcie nam swoje intencje a także dobrowolne ofiary, które umożliwią Franciszkanom 
kontynuowanie swojej ewangelizacji. 

Zaufajcie nieskończonemu Miłosierdziu Bożemu i połóżcie nadzieję w tym, że Bóg wy-
słucha waszych próśb za pomocą naszego Patrona – Cudotwórcy św. Antoniego.  

Na załączonej kartce podajcie swoje osobiste intencje. W każdy wtorek nowenny, któ-
ra rozpocznie się 14 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 Wam 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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