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Drogi Opiekunie i Miła Opiekunko Godziny Różańcowej! 

Kochani Czciciele św. Józefa! 

           Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 

Jak bardzo się cieszymy, że drugim świętym, którego wstawien-

nictwa będziemy wzywać w tym roku, jest Józef – Oblubieniec 

Najświętszej Maryi Panny. 

Józef, mąż sprawiedliwy (Mt 1,19), został 

wybrany przez Boga na opiekuna Jezusa oraz 

Jego Matki, Maryi. W głębokiej wierze i 

wielkiej pokorze Józef przyjął misję Bożą: 

pozostał sługą Matki Bożej i objął autorytet 

ojca nad jednorodzonym Synem Boga. 

To właśnie święty Józef, zaraz po Jezusie, 

był najbliższy Maryi. Razem z Maryją dzielił 

wielkie szczęście życia z Jezusem. Razem z 

Maryją wychowywał Boga-Człowieka, najświętszą 

Osobę żyjącą na ziemi. Razem z Nią dzielił 

też ciężary codzienności: pracę, ubóstwo i 

cierpienia. Wspólnie wypełniali oni wielki 

plan Boży. 

Każdy z nas ma specjalną misję w życiu 

nadaną nam przez Ojca Niebieskiego. Jedni są rodzicami, inni oso-

bami konsekrowanymi Bogu, jeszcze inni żyją samotnie. Pamiętaj, 

że również Twojej opiece Bóg powierza słowo Boże bez względu na 

Twój stan. Każdy z nas ma zostać apostołem i wypełniać wolę Bożą. 

Jesteś zwykłym człowiekiem, jak był nim Józef, a jak wiele zależy 

od Ciebie! 

Zapraszamy Cię, włącz się już dziś w naszą Nowennę. Na załą-

czonej kartce podaj swoje osobiste intencje. Od 10 do 18 marca 

oraz w samą uroczystość św. Józefa, 19 marca poprzez wspólną mo-

dlitwę i sprawowane Msze św. za pośrednictwem św. Józefa, Fran-

ciszkanie będą wypraszać u Boga dla Ciebie i nas wszystkich po-

trzebne łaski.  

Przy tej okazji prosimy Cię wesprzyj hojnie swoją ofiarą apo-

stolstwo Godziny Różańcowej. Jak św. Józef był żywicielem i opie-

kunem świętej Rodziny, tak i Ty jesteś opiekunem Godziny Różańco-

wej i także dzięki Twojej pomocy możemy głosić słowo Boże poprzez 

radio i internet. Nasze istnienie zależy także od Twojej ofiary. 

Twój dar będzie ogromną pomocą dla nas. Bez wątpienia będzie on 

również cenną jałmużną w oczach Boga – „niewyczerpanym skarbem w 

niebie” (Łk 12, 33). 

Niech w niebie św. Józef razem ze swoją Oblubienicą Maryją, 

Matką Boga Miłosiernego, wstawia się za Tobą u Jezusa Chrystusa. 

Z modlitwą i wdzięcznością, 

                                                            
                                                           O. Marcel 
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