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Drogi Czcicielu św. Józefa  

Przyjacielu, Dobrodzieju i Opiekunie Godziny Różańcowej! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Jakże bardzo się cieszymy, że drugim świętym, którego szczególnego wstawiennictwa 
będziemy wzywać w roku 2019, jest Józef – Przeczysty 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 słu-
gą Matki Bożej i objął autorytet ojca nad jednorodzonym Synem Boga. 

To właśnie święty Józef, zaraz po Jezusie, był najbliższy Maryi. Razem z Nią dzielił wiel-
kie szczęście życia z Jezusem. Razem z Maryją wychowy-
wał Boga-Człowieka, najświętszą Osobę żyjącą na ziemi. 
Razem z Nią dzielił też ciężary codzienności: pracę, ubó-
stwo i cierpienia. Wspólnie wypełniali oni wielki plan Boży. 

Każdy z nas ma specjalną misję w życiu nadaną 
nam przez Ojca Niebieskiego. Pamiętaj, że również Tobie 
Bóg powierza szczególne zadanie. W domu, szkole, w miej-
scu pracy, gdziekolwiek przebywasz – masz być opiekunem 
słowa Bożego, jak był nim św. Józef. A wiele dziś zależy od 
Ciebie! 

Dlatego włącz się już dziś w naszą dziewięciodniową 
Nowennę przed uroczystością św. Józefa. Wiele intencji, 
spraw i problemów, którymi żyją Twoi najbliżsi, Twoja pa-
rafia, miejscowość, Polonia lub cały świat Bóg pragnie po-
wierzyć Twojej trosce i modlitwie.  

Już dziś włącz się do Nowenny i zwierz się św. Józe-
fowi ze swych kłopotów – zarówno wielkich jak i małych. Na załączonej kartce podaj swoje 
osobiste intencje. Od 10 do 18 marca oraz w samą uroczystość św. Józefa, 19 marca poprzez 
wspólną modlitwę za pośrednictwem św. Józefa i sprawowane Msze święte Franciszkanie 
będą wypraszać u Boga dla Ciebie i nas wszystkich potrzebne łaski.  

Przy tej okazji prosimy Cię wesprzyj hojnie swoją ofiarą apostolstwo Godziny Różańco-
wej. Jak św. Józef był żywicielem i opiekunem świętej Rodziny, tak i Ty jesteś opiekunem Go-
dziny Różańcowej i tylko dzięki Twojej pomocy możemy głosić słowo Boże poprzez radio i in-
ternet. Istnienie Godziny Różańcowej zależy także od Twojej ofiary. TWÓJ PREZENT BĘ-
DZIE OGROMNĄ POMOCĄ W NASZEJ EWANGELIZACJI. 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, abyś swoim życiem mógł zasłużyć na Zbawienie. 

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. Józefa.  

PS - Jak możesz odwiedzaj naszą stronę internetową: www.rosaryhour.com. Podziel się tą wia-

domością z innymi. 
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