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

„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” – pisze Ojciec Święty Franciszek o św. Józefie w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem", opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła Powszechnego. Dla uczczenia tej rocznicy Papież
ogłosił specjalny „Rok św. Józefa” poświęcony Opiekunowi Jezusa, który rozpoczął się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia w 2020 r. i trwać będzie do tego samego święta w 2021 roku.
Celem tego Listu apostolskiego jest wzbudzenie większej miłości dla tego wielkiego Świętego, abyśmy byli zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naśladowania jego cnót i
jego zaangażowania.
Jak wiecie specyficzną misją świętych jest nie tylko spełnianie cudów i łask, ale wstawiennictwo za nami przed Bogiem.
Błagajmy św. Józefa o potrzebne dla nas łaski i kierujemy do niego naszą modlitwę:
Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie,
okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła.
Amen.
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 i Towarzystwem Przyjaciół św. Antoniego, będą wypraszać u Boga dla wszystkich potrzebne łaski.
Przy tej okazji prosimy wesprzyjcie hojnie swoją ofiarą Godzinę Różańcową i Franciszkanów, którzy głoszą Dobrą Nowinę o Jezusie.
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,

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. Józefa.

