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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.  

Jakże wielkim BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM dla naszej „Rodziny” jest to, że św. Antoni 

jest patronem Godziny Różańcowej! On w ciągu swego życia niósł pomoc każdemu, kto był w 

potrzebie. Jego miłość do Boga objawiała się w uczynkach miłosierdzia względem bliźnich, 

szczególnie tych opuszczonych i zagubionych. Zasłynął z mocy cudotwórczej uzdrawiając cho-

rych, a nawet wskrzeszając umarłych. Dobrym słowem godził zwaśnio-

nych, wstawiał się za więźniami i przywoływał władców do uczciwości, a 

grzeszników – do nawrócenia.  

Święty Antoni z Padwy, którego wspomnienie obchodzimy w Kościele 

13 czerwca, jest postacią niezwykłą. Już za swojego życia zasłynął rozlicz-

nymi cudami. Cuda św. Antoniego (zarówno te z czasów przeszłych jak i 

współczesne) dają umocnienie naszej wierze i podtrzymują w nadziei, że 

dostajemy od Boga świętych orędowników, aby pomagali nam w czasie 

naszej ziemskiej pielgrzymki. 

Dziś, tak jak dawniej, św. Antoni kocha i współczuje. Czeka, byśmy 

zwierzyli się mu ze swych KŁOPOTÓW - zarówno wielkich jak i małych. Chce nam ulżyć w 

cierpieniu, chce wstawiać się u Boga za tymi, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie, szukają pra-

cy, czekają na uzdrowienie, tęsknią za pokojem serca i umysłu, proszą o odwagę, chcą do końca 

zaufać Bogu, pragną szczerej spowiedzi lub wypatrują jakiejkolwiek innej pomocy.  

Prosimy odpowiedzcie św. Antoniemu na jego czekanie. Włączcie się do NOWENNY, któ-

ra będzie trwać przez dziewięć kolejnych wtorków: od 13 kwietnia do 8 czerwca 2021 roku. 

Zaufajcie nieskończonemu Miłosierdziu Bożemu i połóżcie nadzieję w tym, że Bóg wysłucha 

waszych próśb za pomocą naszego Patrona – Cudotwórcy św. Antoniego.  

Na załączonej kartce podajcie także swoje osobiste intencje. W każdy wtorek nowenny 

oraz w samą Uroczystość św. Antoniego 13 czerwca będzie odprawiona przez Franciszka-

nów Msza święta i zanoszone będą modlitwy za wstawiennictwem Świętego z Padwy. 

Franciszkanie złączeni duchowo z całą Rodziną Godziny Różańcowej i Towarzystwem św. 

Antoniego będą wypraszać u Boga potrzebne nam wszystkim łaski.  

Przy tej okazji prosimy wesprzyjcie hojnie swoją ofiarą Godzinę Różańcową i Franciszka-

nów, którzy tak jak św. Antoni głoszą Dobrą Nowinę o Jezusie. Wasza ofiara będzie ogromną 

pomocą w ewangelizacji ludzi XXI już wieku. 

Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą hojność i dobroć serca! 

Niech święty Antoni wstawia się za Wami u Boga, abyście swoim życiem mogli zasłużyć 

na Zbawienie. 

Z modlitwą i wdzięcznością, 

Br. Daniel , OFM Conv.                                    
Br Daniel Geary ze wspólnotą Godziny Różańcowej  

i Towarzystwem Przyjaciół św. Antoniego 
PS - Jako podziękowanie za udział w Nowennie, otrzymacie Nowennę do św. Antoniego.  
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