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Drodzy Czciciele św. Józefa i Dobrodzieje Godziny Różańcowej!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Już mija dwa tysiące dwadzieścia lat od chwili, gdy sprawiedliwemu mężowi z Nazaretu ukazał się anioł Pański oznajmiając: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu
nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 20-21).
Sam Jezus powiedział o sobie: „Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie
zbawiony” (J 10, 9), a św. Piotr natchniony Duchem świętym ogłosił: „I nie ma w żadnym innym
zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego
imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).
Ale to św. Józef, pełniący rolę ojca, nadał Zbawicielowi imię
Jezus, które znaczy „Bóg zbawia” (por. Łk 2, 21). To Józef pokornie i doskonale spełnił swą misję u boku Jezusa. Dlatego możemy nazwać drugim – po Maryi – ukrytym „apostołem” JezusaZbawiciela.
Także my wszyscy, którzy poprzez chrzest święty przynależymy do Chrystusa, dołóżmy wszelkich starań, aby być dobrymi i
aktywnymi apostołami Jezusa na wzór Maryi i Józefa.
Zbliża się uroczystość świętego Józefa (19 marca), a wraz z
nią nasza NOWENNA. Już dziś włączcie się do niej i zwierzcie
się św. Józefowi ze swych kłopotów – zarówno wielkich jak i małych. Święty Józef jest wielkim Patronem, był przecież bardzo blisko naszego Zbawiciela.
Na pewno może wyprosić dla nas wiele łask u Boga. Na załączonej kartce podajcie 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, duchowo złączeni całą Rodziną Godziny Różańcowej, będą wypraszać u Boga dla
wszystkich potrzebne łaski.
Przy tej okazji prosimy Cię wesprzyjcie hojnie swoją ofiarą apostolstwo Godziny Różańcowej, która głosi Dobrą Nowinę o Jezusie. Finansowo Godzina Różańcowa opiera się całkowicie
na Waszej hojności i od Was zależy, czy będzie mogła dalej ewangelizować świat poprzez radio
i internet.
Tak jak św. Józef był żywicielem i opiekunem świętej Rodziny, tak i Wy jesteście opiekunami Godziny Różańcowej. WASZA OFIARA BĘDZIE OGROMNĄ POMOCĄ W EWANGELIZACJI. Bez wątpienia będzie ona również cenną jałmużną w oczach Boga –
„niewyczerpanym skarbem w niebie” (Łk 12, 33).
Niech święty Józef razem ze swoją Oblubienicą Maryją, Matką Boga, wstawia się za Wami
u Jezusa, ich Syna, abyście swoim życiem mogli zasłużyć na Zbawienie.
Z modlitwą i wdzięcznością,
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