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         Drodzy Czciciele św. Józefa, 

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

Przed nami Wielki Post i niedługo nasze myśli i serca skierujemy ku św. Józefowi z Nazare-
tu, szczególnej osobie w historii zbawienia.  

Jeśli szukacie towarzystwa na wielkopostną podróż, chcecie zaprzyjaźnić się ze świętym w 
niebie lub po prostu chcecie pogłębić swoje życie modlitewne, możecie 
zwrócić się do wielkiego św. Józefa, aby wypełnił te luki. Począwszy od 11 
marca, przyłączcie się duchowo do Franciszkanów i Rodziny Godziny 
Różańcowej i odmawiajcie Nowennę do św. Józefa, która będzie trwała 
do 19 marca, dnia jego uroczystości. Możecie odmawiać ją w dowolnym 
momencie przez kolejne dziewięć dni.  

Możemy powiedzieć, że Św. Józef jest znany jako orędownik we 
wszelkich potrzebach. Robotnicy, podróżnicy, ojcowie, nienarodzone dzie-
ci, kobiet w ciąży, rodziny, domy, ludzie wątpiący, chorzy i umierający oraz 
Kościół powszechny mogą szukać u św. Józefa jego pomocy. Należy nad-
mienić, że święty ten jest patronem obu Ameryk, wielu krajów, regionów, 
miast i diecezji. To tylko niektóre z wielu patronatów, jakie sprawuje wielki 
św. Józef. Od narodzin do życia, od przygnębienia do szczęścia, patronat św. Józefa obejmuje 
całe nasze ludzkie życie. 

Czyny św. Józefa mówią głośniej niż jego słowa. Na ziemi był wierny Bogu, dotrzymywał 
obietnic danych Maryi i pilnie chronił Jezusa, naszego Zbawiciela. Dotrzymywał słowa i zawsze 
podążał za ludźmi, których kochał. Możemy ufać, że zrobi to samo dla nas, gdyż jest już w Do-
mu Ojca. Ufamy też, że będzie się wstawiał u Boga miłosiernego za nami i w naszych intencjach. 
Św. Józef może wyprosić dla nas wiele łask u Boga, o które będziemy prosić. Dajcie mu 
szansę i zobaczcie, jakie cuda pojawią się w Waszym życiu!  

Zbliża się nasza NOWENNA do ŚW. JÓZEFA. Prosimy dołączcie się do niej i jak najszyb-
ciej zwierzcie się św. Józefowi ze swych kłopotów – zarówno wielkich jak i małych. Na załączo-
nej kartce podajcie swoje osobiste INTENCJE i PROŚBY. Od 11 marca do uroczystości św. 
Józefa, poprzez wspólną modlitwę za pośrednictwem św. Józefa i sprawowane Msze święte, 
Franciszkanie duchowo złączeni z całą Rodziną Godziny Różańcowej i Towarzystwem Przyja-
ciół 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, 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 – Jeżeli pragniecie otrzymać tekst 9-dniowej Nowenny do św. Józefa to na-
piszcie do nas lub zaznaczcie na karcie zwrotnej. Na waszą prośbę chętnie wam 
wyślemy.  
Gdy przysyłacie swoje intencje to PAMIĘTAJCIE, aby napisać SWOJE IMIĘ,        
 NAZWISKO i ADRES. 
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