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         Drodzy Czciciele św. Józefa, 

Przyjaciele, Dobrodzieje i Opiekunowie Godziny Różańcowej! 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Już niedługo nasze myśli i serca skierujemy ku św. Józefowi z Nazaretu, szczególnej osobie 

w historii zbawienia. Jest on Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny, opiekunem Świętej Rodzi-

ny, świętym Kościoła powszechnego, patronem chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi 

pracy i dobrej śmierci… 

Nasz Kościół katolicki ukazuje św. Józefa jako wzór takich cnót, jak 

posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czy-

stość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie i inne. 

Święty Józef jest doskonale oddany woli Bożej. Jako głowa Świętej Ro-

dziny z Nazaretu, został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufa-

niem, wyrażająca się w tym, że Bóg powierzył mu Marię i Jezusa – Syna 

Bożego pod jego opiekę, w związku z tym Kościół katolicki uważa go za 

postać wyjątkową, godną kultu i naśladowania. Św. Józef przez Kościół ka-

tolicki jest ukazywany również jako pogromca duchów piekielnych. 

Zbliża się uroczystość świętego Józefa (19 marca), a wraz z nią nasza 

NOWENNA. Piszemy do Was, aby Was zaprosić do udziału w niej. Prosi-

my jak najszybciej włączcie się do Nowenny 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, o które będziemy prosić.  

Na załączonej kartce podajcie swoje osobiste INTENCJE i PROŚBY. Od 10 do 18 mar-

ca oraz w samą uroczystość św. Józefa, 19 marca poprzez wspólną modlitwę za pośrednic-

twem 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 Franciszka-

nów, którzy głoszą Dobrą Nowinę o Jezusie.  

Tak jak św. Józef był żywicielem i opiekunem świętej Rodziny, tak i Wy jesteście opiekuna-

mi Godziny Różańcowej. WASZA OFIARA BĘDZIE OGROMNĄ POMOCĄ W EWANGE-

LIZACJI. 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 – Wraz z podziękowaniem za udział w tej Nowennie, otrzymacie modlitwę nazywaną Tele-

gramem do św. Józefa. Jest to Triduum odprawiane w jednym dniu dla wybłagania szybkiego 

ratunku. Podane modlitwy należy odmówić trzykrotnie w ciągu dnia: rano, w południe i wieczo-

rem. Jeśli sytuacja jest bardzo nagląca, można to zrobić w trzech kolejnych godzinach.   
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