
          Nowenna do świętego Maksymiliana  

Godzina Różańcowa Ojca Justyna  •  P. O. Box 454  •  Athol Springs, NY 14010 

Drodzy Czciciele św. Maksymiliana,  

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

Jakże bardzo się cieszymy, że czwartym świętym, którego szczególnego wstawiennictwa 
będziemy wzywać w roku 2019, jest święty Maksymilian Kolbe – Męczennik Miłości. 

8 stycznia minęła 125. rocznica urodzin świętego. Jego rodzice, Juliusz i Marianna, rozbu-
dzili w chłopcu szczególną miłość do Najświętszej Maryi Panny i wolę 
Maryjnej rycerskości. 

Miłość ku Chrystusowi i pragnienie męczeństwa towarzyszyło św. 
Maksymilianowi na drodze powołania franciszkańskiego i kapłańskie-
go, do którego przygotowywał się zarówno w Polsce, jak i w Rzymie. 
Ta miłość i to pragnienie szły z nim poprzez wszystkie miejsca ka-
płańskiej i franciszkańskiej posługi w Polsce, a także posługi misjo-
narskiej w Japonii.  

Natchnieniem całego życia była mu Niepokalana, której zawierzał 
swoją miłość do Chrystusa i swoje pragnienie męczeństwa. Św. Mak-
symilian dawał się zawsze prowadzić za rękę Niepokalanej, był bo-
wiem przekonany, jak często powtarzał, że «Maryja pomyśli o 
wszystkim, zaspokoi wszystkie nasze potrzeby duszy i cia-
ła» (tamże, I, n. 40 b).  

Za przykładem i wstawiennictwem św. Maksymiliana oddajmy się 
Niepokalanej. Niech Ona prowadzi nas, kieruje i pomaga w trudach 
codziennego ziemskiego życia.  

Zbliżamy się do 14 sierpnia - uroczystości św. Maksymiliana. Poprzedzi ją NOWENNA 

MODLITW ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. MAKSYMILIANA. Franciszkanie tak jak 
św. Maksymilian pragną służyć człowiekowi, Matce Bożej i Najwyższemu Bogu poprzez 
ewangelizację i katechizację kolejnych pokoleń Polonii rozsianej już nie tylko po amerykań-
skiej i kanadyjskiej ziemi, ale po całym świecie. Aby to czynić potrzebna jest pomoc każdego 
z Was.  

Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w Nowennie do św. Maksymiliana.  
Już dziś zwierzcie się Maryi i  św. Maksymilianowi ze swych kłopotów, zarówno dużych jak i 

małych. Na załączonej kartce podajcie swoje osobiste intencje. Od 5 do 13 sierpnia oraz w 
samą uroczystość św. Maksymiliana, 14 sierpnia poprzez wspólną modlitwę za pośred-
nictwem św. Maksymiliana i sprawowane Msze święte Franciszkanie będą wypraszać u 
Boga dla Was potrzebne łaski. Ufamy, że Maryja razem ze swym Rycerzem wyprosi nam 
potrzebne łaski.  

Przy tej okazji prosimy Was wesprzyjcie hojnie swoją ofiarą apostolstwo Godziny Różańco-
wej. Nasze istnienie zależy także od Waszej ofiary.  

Zawierzamy Was wszystkich opiece Najświętszej Maryi Pannie i wstawiennictwu św. 
Maksymiliana Marii Kolbego. Serdecznie Was pozdrawiamy i czekamy na 
odpowiedź. 

Niech św. Maksymilian razem z Niepokalaną wstawiają się za Wami u Boga Miłosiernego. 
Z modlitwą i wdzięcznością, 

                                                         Br. Daniel Geary, OFM Conv. 
Br. Daniel ze wspólnotą Godziny Różańcowej 

PS - Jako podziękowanie za udział w nowennie wyślemy Wam Nowennę do św. Maksymiliana. 
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